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Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00
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Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 
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Des. Márcio Vidal - Presidente 
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Des. Luiz Carlos da Costa
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
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                        Plenário 02 - 14:00
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Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA PARA 

CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DA 

COMARCA DE ALTA FLORESTA / MT

EDITAL N. 04/2018/DF

A Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de Alta Floresta/MT, autorizada pela Vice-Diretoria 

Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 24.09.2018 

(Decisão nº 1882/2018-VDG), nos autos CIA 0725447-18.2018.8.11.0007, 

na forma dos Provimentos nº 6/2014/CM e nº 3/2018/CM, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a ordem de classificação das candidatas 

habilitadas, conforme segue:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM / CLASSIFICAÇÃO – CANDIDATA – NOTA – DESEMPATE (data de 

nascimento):

1º- Luciene da Silva Máximo da Cruz–10 pontos– 04/10/1976

2º- Laila Burli da Costa – 10 pontos – 28/02/1981

3º- Lígia Maria Figueiredo – 10 pontos – 15/04/1982

4º- Daniela Carla Bonfim Nunes – 10 pontos – 06/07/1982

5º- Lilian Souza Barreto – 9,5 pontos

6º- Soeli Winter Krause – 8,9 pontos

7º- Amanda Canuto Cardoso – 8,15 pontos

8º- Ilda Souza Storch – 7,7 pontos

9º- Liliane Salete Betier – 5,9 pontos

10º- Ellem Nunes Murtinho – 5,5 pontos

11º- Maria de Lurdes Graczcki – 5 pontos – 28/09/1961

12º- Maria de Jesus Pereira – 5 pontos – 16/03/1963

13º- Aline Graciele de Oliveira de Souza – 4,75 pontos

14º- Devanira Fadel – 3,2 pontos

15º- Elaine Pilegi – 1,25 pontos

16º- Márcia Regina Favetti Boschiroli – 1 ponto

17º- Suzana Carneiro Rodrigues – 0 pontos- 09/11/1975

18º- Devanete Baltazar de Toledo – 0 pontos - 17/03/1977

19º- Darlen Luciana Oliveira da Silva – 0 pontos - 05/01/1989

20º- Mayara Rocha Piovesan – 0 pontos - 13/01/1994

PSICOLOGIA

ORDEM / CLASSIFICAÇÃO – CANDIDATA – NOTA – DESEMPATE (data de 

nascimento):

1º- Léia Ribeiro de Moraes – 10 pontos – 27/07/1966

2º- Raquel de Oliveira – 10 pontos – 05/12/1984

3º- Leidiane dos Santos Gomes – 10 pontos – 14/09/1985

4º- Marta Suzana Favetti Shiomi – 9,25 pontos

5º- Cláudia Garcia Amaral – 7,5 pontos

6º- Suelen Fidelis de Padua Almeida – 5,3 pontos

7º- Luciane Malque Mirhan – 4,25 pontos

8º- Poliana de Lima Freitas – 4,15 pontos

9º- Cleidenice Reis de Oliveira Saelens – 3,65 pontos

10º- Karla Ticianel – 1,25 pontos

Ficam intimadas as candidatas para, querendo, interpor recurso, no prazo 

de dois (02) dias úteis, a partir da publicação no DJE do presente Edital.

Alta Floresta/MT, 07 de Dezembro de 2018.

Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo

Decisão

Processo n. 5448-23.2018.811.0007 (id 173105)

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de Processo Seletivo para Credenciamento de 

Assistente Social e Psicólogo, para atuarem na Comarca de Alta Floresta, 

objeto do Edital nº 02/2018/DF, cuja deflagração foi devidamente 

autorizada pela Vice-Diretoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, em 24.09.2018 (Decisão nº 1882/2018-VDG), nos autos CIA 

0725447-18.2018.8.11.0007, na forma dos Provimentos nº 6/2014/CM e nº 

3/2018/CM.

Nos termos do item 3 do Edital nº 02/208/DF e do Edital nº 03/2018/DF, as 

inscrições foram realizadas no período de 29.10.2018 a 14.11.2018 e, de 

acordo com a certidão de fls. 1.116, se inscreveram, para a área de 

Psicologia, as candidatas: Aline Carla da Rocha Soares Bento, Cláudia 

Garcia Amaral, Cleidenice Reis de Oliveira Saelens, Léia Ribeiro de Morais, 

Leidiane dos Santos Gomes, Karla Ticianel, Luciane Malque Mirhan, Marta 

Suzana Favetti Shiomi, Poliana de Lima Freitas, Raquel de Oliveira e Suelen 

Fidelis de Paula Almeida e, para a área de Assistência Social, as seguintes 

candidatas: Amanda Canuto Cardoso, Aline Graciele de Oliveira de Souza, 

Daniela Carla Bonfim Nunes, Darlen Luciana Oliveira da Silva, Debora 

Aparecida de Araújo, Devanete Baltazar de Toledo, Devanira Fadel, Elaine 

Pilegi, Ellem Nunes Murtinho, Ilda Souza Storch, Laila Burli da Costa, Lilian 

Souza Barreto, Lígia Maria Figueiredo, Liliane Salete Betier, Luciene da 

Silva Máximo da Cruz, Márcia Regina Favetti Boschiroli, Maria de Lurdes 

Graczcki, Maria de Jesus Pereira, Mayara Rocha Piovesan, Soeli Winter 

Krause, Suzana Carneiro Rodrigues e Vanessa da Rocha Lima.

Às fls. 1.117/1.121 o Gestor Geral e o Gestor Administrativo 3 

certificaram, pormenorizadamente, e com relação a cada candidato(a), se 

apresentaram, no ato da inscrição, todos os documentos exigidos no item 

"5" do edital, bem como o preenchimento dos critérios de avaliação por 

cada concorrente, de acordo com as disposições do item "6" do edital.

Tal certidão atestou que na área de Assistência Social, apresentaram 

todos os documentos exigidos no item "5" do Edital nº 02/2018/DF as 

seguintes candidatas: Amanda Canuto Cardoso (fls. 42/72v); Aline 

Graciele de Oliveira de Souza (fls. 73/90v); Daniela Carla Bonfim Nunes 

(fls. 92/138v); Darlen Luciana Oliveira da Silva (fls. 139/159v); Devanete 

Baltazar de Toledo (fls. 177/189v); Devanira Fadel (fls. 191/211); Elaine 

Pilegi (fls. 212/228v); Ellem Nunes Murtinho (fls. 229/268v); Ilda Souza 

Storch (fls. 269/300v); Laila Burli da Costa (fls. 301/379); Lilian Souza 

Barreto (fls. 380/409v); Lígia Maria Figueiredo (fls. 410/485v); Liliane 

Salete Betier (fls. 486/509v); Luciene da Silva Máximo da Cruz (fls. 

510/574v); Márcia Regina Favetti Boschiroli (fls. 575/590v); Maria de 

Lurdes Graczcki (fls. 591/605v); Maria de Jesus Pereira (fls. 606/644); 

Mayara Rocha Piovesan (fls. 645/658v); Soeli Winter Krause (fls. 

659/678v); Suzana Carneiro Rodrigues (fls. 679/693).

Atestou, ainda, que, na área de Psicologia, apresentaram todos os 

documentos exigidos no item "5" do Edital nº 02/2018/DF as seguintes 

candidatas: Cláudia Garcia Amaral (fls. 761/787v); Cleidenice Reis de 

Oliveira Saelens (fls. 788/831); Léia Ribeiro de Moraes (fls. 832/870v); 

Leidiane dos Santos Gomes (fls. 871/929); Karla Ticianel (fls. 930/942v); 

Luciane Malque Mirhan (fls. 943/960); Marta Suzana Favetti Shiomi (fls. 

961/999v); Poliana de Lima Freitas (fls. 1000/1026v); Raquel de Oliveira 

(fls. 1027/1086v); Suelen Fidelis de Padua Almeida (fls. 1088/1115v).

Com relação à candidata Debora Aparecida de Araújo, apresentou cópia 

simples da Carteira de Identidade e do CPF (fl. 165), mas não apresentou 

as cópias autenticadas (item 5.2, alínea I e II do Edital); apresentou a 

Declaração do CRESS/MT (fl. 168), mas não apresentou a Certidão 

Negativa expedida pelo referido Conselho (item 5.2, alínea VI do Edital), 

razão pela qual impõe-se sua DESCLASSIFICAÇÃO.

Com relação à candidata Vanessa da Rocha Lima (fls. 694/717v) não 

apresentou a Certidão negativa expedida pelo Conselho Regional 

correspondente à profissão (alínea VI do item 5.2 do Edital), razão pela 

qual impõe-se sua DESCLASSIFICAÇÃO.

Já a candidata Aline Carla da Rocha Soares Bento não apresentou o 

Atestado de Sanidade Física e Mental (alínea VII do item 5.2 do Edital), 

razão pela qual também impõe-se sua DESCLASSIFICAÇÃO.

Pois bem. Em análise aos documentos e currículos apresentados pelas 

candidatas e, em observância aos critérios de avaliação estabelecidos no 

item "6" do Edital nº 02/2018/DF tem-se que, das candidatas que 

apresentaram, no prazo constante do edital mencionado, toda a 

documentação exigida, chegamos à seguinte PONTUAÇÃO INDIVIDUAL.

DA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL:

Candidata Amanda Canuto Cardoso (fls. 42/72v) – 8,15 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): servidora efetiva no 

cargo de Assistente Social no Município de Carlinda desde 20/03/2013 (fls. 

55/57) – 2 pontos;

 - Item "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): tempo 

excedente do item 6.1.1. como Assistente Social em Carlinda – fls. 55/57 – 

2,15 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 59/59v;
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- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 12 cursos - 3 pontos – fls. 60/72v;

Candidata Aline Graciele de Oliveira de Souza (fls. 73/90v) – 4,75 pontos:

- Item "6.1.2" do Edital (tempo de experiência profissional): Unopar desde 

2014 (fls. 84) – 3 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 86/86v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 3 cursos - 0,75 pontos – fls. 87/90v;

 Candidata Daniela Carla Bonfim Nunes (fls. 92/138v) – 10 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): credenciada no fórum 

de Alta Floresta desde 03/05/2016 (fl. 107) – 2 pontos;

- Item "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): Assistente 

Social no Município de Alta Floresta, no Hospital Regional e outros – fls. 

108/111 – 3 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 2 pontos – fls. 113/114v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 21 cursos - 3 pontos – fls. 115/136v;

Candidata Darlen Luciana Oliveira da Silva (fls. 139/159v) – sem 

pontuação:

A candidata apresentou os documentos necessários para cumprir os 

requisitos constantes dos incisos 4 e 5 do edital, mas não apresentou 

-para fins de pontuação- comprovantes de formação acadêmica (títulos e 

certificados) e tempo de experiência profissional e de serviço público para 

fins de pontuação.

Candidata Devanete Baltazar de Toledo (fls. 177/189v) – sem pontuação:

A candidata apresentou os documentos necessários para cumprir os 

requisitos constantes dos incisos 4 e 5 do edital, mas não apresentou 

-para fins de pontuação- comprovantes de formação acadêmica (títulos e 

certificados) e tempo de experiência profissional e de serviço público.

Candidata Devanira Fadel (fls. 191/211) – 3,2 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Assistente de Gabinete 

de Vereador e de Secretário Assistente de Divisão Parlamentar (fl. 204) – 

2 pontos;

- Item "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 4 meses 

(saldo residual do item 6.1.1) – fl. 204 – 0,2 pontos;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 4 cursos - 1 ponto – fls. 207/210;

Candidata Elaine Pilegi (fls. 212/228v) – pontuação de : 1,25 pontos:

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 5 cursos - 1,25 pontos – fls. 224/228;

Candidata Ellem Nunes Murtinho (fls. 229/268v) – pontuação de : 5,5 

pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): CRAS TIJUCAL – 

CUIABÁ/MT no período de 05/11/2011 a 13/05/2013 (fl. 242) – 1,5 pontos;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 16 cursos - 4,0 pontos – fls. 244/268v;

Candidata Ilda Souza Storch (fls. 269/300v) – pontuação de : 7,7 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Município de Glória 

D’Oeste/MT (fl. 281) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

Assistente Social no Município de Carlinda (1 ano e 3 meses – fl. 280), no 

Município de Glória D’Oeste/MT (5 meses – fl. 282, na Fundação Servir (9 

meses – fl. 282), totalizando 2 anos e 5 meses – 1,45 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 284/284v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 13 cursos - 3,25 pontos – fls. 286/300;

Candidata Laila Burli da Costa (fls. 301/379) – 10 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Assistente Social no 

Município de Alta Floresta/MT (fl. 317) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional – fls. 

315/340) – 3 pontos. A candidata é servidora efetiva do Município – 

assistente social – 30 horas;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 342/342v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 28 cursos - 4 pontos – fls. 286/300;

Candidata Lilian Souza Barreto (fls. 380/409v) – 9,5 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): no Município de Alta 

Floresta/MT (fls. 391/392) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional – fls. 

391/392) – 3 pontos. A candidata é servidora efetiva do Município – 

assistente social – 30 horas;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 395/395v;

- Item "6.1.3.f" do Edital (especialização): 0,5 ponto – fls. 396/396v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 12 cursos - 3 pontos – fls. 397/409v;

Candidata Lígia Maria Figueiredo (fls. 410/485v) – 10 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): credenciada no fórum 

de Alta Floresta desde 23/02/2015 (fl. 422) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

Assistente Social no fórum de Alta Floresta/MT, Assistente Social em 

Ariquemes/RO e outros – fls. 422/443 – 3 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 445/445v;

- Item "6.1.3.f" do Edital (especialização): 0,5 ponto – fls. 446/446v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): mais de 14 cursos - 3,5 pontos – fls. 447/485v;

Candidata Liliane Salete Betier (fls. 486/509v) – 5,9 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): no Município de Alta 

Floresta/MT (fl. 501) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional – fls. 

501) – 2,15 pontos. A candidata é servidora efetiva do Município – 

assistente social – 30 horas;

- Item "6.1.3.f" do Edital (especialização): 0,5 ponto – fls.504/504v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 5 cursos - 1,25 pontos – fls. 505/509v;

Candidata Luciene da Silva Máximo da Cruz (fls. 510/574v) – 10 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): credenciada no fórum 

de Alta Floresta de 04/10/2010 a 20/02/2015 (fl. 523) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

Assistente Social em órgãos, instituições e empresas, incluindo período 

excedente – fls. 523/536 – 3 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 538/538v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): mais de 16 cursos - 4 pontos – fls. 540/574v;

Candidata Márcia Regina Favetti Boschiroli (fls. 575/590v) – 1 ponto:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): no Hospital Regional 

Albert Sabin em Alta Floresta desde 15/01/2018 (fl. 587/589) – 1 ponto;

A candidata não apresentou -para fins de pontuação- comprovantes de 

formação acadêmica (títulos e certificados) e tempo de experiência 

profissional para fins de pontuação.

Candidata Maria de Lurdes Graczcki (fls. 591/605v) – 5 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Assistente Social no 

Município de Apiacás de 01/08/2011 a 06/07/2012 – 11 meses (fls. 604) e 

no Hospital Regional de Alta Floresta de 12/07/2012 a 12/08/2013 – 13 

meses, totalizando 02 anos – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

como Assistente Social no Hospital Regional de Alta Floresta de 

12/08/2013 a 12/08/2018, totalizando 05 anos – fl. 603 – 3 pontos;

A candidata não apresentou -para fins de pontuação- comprovantes de 

formação acadêmica (títulos e certificados) para fins de pontuação.

Candidata Maria de Jesus Pereira (fls. 606/644) – 5 pontos:

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 617/617v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): mais de 16 cursos - 4 pontos – fls.618/643v;

A candidata não apresentou -para fins de pontuação- comprovantes de 

tempo de serviço público e de experiência profissional para fins de 

pontuação.

Candidata Mayara Rocha Piovesan (fls. 645/658v) – sem pontuação:

A candidata apresentou os documentos necessários para cumprir os 

requisitos constantes dos incisos 4 e 5 do edital, mas não apresentou 

-para fins de pontuação- comprovantes de formação acadêmica (títulos e 

certificados) e tempo de experiência profissional e de serviço público para 

fins de pontuação.

Candidata Soeli Winter Krause (fls. 659/678v) – 8,9 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Assistente Social no 

Município de Alta Floresta – 7 meses (fls. 675) e no Hospital Osvaldo Cruz 

- Curitiba de 01/07/1991 a 01/07/1992 – 12 meses, totalizando 01 ano e 07 
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meses – 1,6 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

como Assistente Social na função de tutora da Unopar desde 2015 – 3 

anos e 10 meses (fl. 674 e fls. 676/679), totalizando 2,3 pontos

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 681/684;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 16 cursos - 4 pontos – fls. 685/678v;

Candidata Suzana Carneiro Rodrigues (fls. 679/693) – sem pontuação:

A candidata apresentou os documentos necessários para cumprir os 

requisitos constantes dos incisos 4 e 5 do edital, mas não apresentou 

-para fins de pontuação- comprovantes de formação acadêmica (títulos e 

certificados) e tempo de experiência profissional e de serviço público.

DA ÁREA DE PSICOLOGIA:

Candidata Cláudia Garcia Amaral (fls. 761/787v) – 7,5 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Psicóloga no Município 

de Alta Floresta – 2 anos (fl. 777) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

Psicóloga no Município de Alta Floresta – 3 anos, 2 meses e 15 dias (fl. 

777); e Psicóloga em escola – 11 anos (fl. 776), totalizando 3 pontos

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 780/780v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 6 cursos - 1,5 pontos – fls. 781/787v;

Candidata Cleidenice Reis de Oliveira Saelens (fls. 788/831) – 3,65 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Psicóloga no Município 

de Alta Floresta – 5 meses (fl. 805) – 0,4 ponto;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): a 

candidata não comprovou a prática da atividade clínica de psicologia em 

Curitiba desde 2012, conforme consta em seu curriculum vitae de fl. 788;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 13 cursos - 3,25 pontos – fls. 808/825v;

Candidata Léia Ribeiro de Moraes (fls. 832/870v) – 10 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Psicóloga credenciada 

no fórum de Alta Floresta desde 23/02/2015 (fl. 847) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

como Psicóloga no fórum (tempo excedente do item 6.1.1) e na Prefeitura 

de Alta Floresta desde Agosto/2007 – fls. 847/848 – 3 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 850/850v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): mais de 16 cursos - 4 pontos – fls. 851/870v;

Candidata Leidiane dos Santos Gomes (fls. 871/929) – 10 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Prefeitura de Carlinda 

(fls. 890/898), de 08/04/2013 a 08/04/2015 – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

Psicóloga credenciada no fórum de Alta Floresta desde 03/05/2016 – 02 

anos 06 meses (fl. 884) e na Prefeitura de Novo Mundo – 3 anos e 01 mês 

(fls. 899) – 3 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 901/901v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): mais de 16 cursos - 4 pontos – fls. 902/929;

Candidata Karla Ticianel (fls. 930/942v) – 1,25 ponto:

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 941/941v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 0,25 ponto – fl. 942.

Candidata Luciane Malque Mirhan (fls. 943/960) – 4,25 pontos:

- Itens "6.1.2" do Edital (tempo de experiência profissional): fls. 954 e 958 

– 3 pontos;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 5 cursos - 1,25 pontos – fls. 955/960;

Candidata Marta Suzana Favetti Shiomi (fls. 961/999v) – 9,25 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Psicóloga no Estado do 

Mato Grosso desde 19/10/2000 (fls. 976/978) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

Psicóloga no Estado MT (tempo excedente do item 6.1.1, a partir de 

19/10/2002) e outros períodos – fls. 976/978 e 980) – 3 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 984/984v;

- Item "6.1.3.f" do Edital (especialização – área não específica do 

credenciamento): 1 ponto – fls. 985/985v E 986/986v;

 - Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 9 cursos - 2,25 pontos – fls. 987/999;

Candidata Poliana de Lima Freitas (fls. 1000/1026v) – 4,15 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Psicóloga no município 

de Carlinda desde 29/07/2016 (fl. 1013) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

Psicóloga na Prefeitura de Carlinda – fl. 1013 (período excedente: 3 

meses) – 0,15 ponto;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): 8 cursos - 2 pontos – fls. 1018/1026;

Candidata Raquel de Oliveira (fls. 1027/1086v) – 10 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): Prefeitura de Nova 

Guarita de 23/01/2008 a 09/05/2008 (fls. 1046/1050), Prefeitura de Alta 

Floresta de 12/05/2008 a 31/12/2008 e de 05/01/2009 a 31/12/2009 (fls. 

1051/1052) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): 

Psicóloga na Prefeitura de Alta Floresta de 01/02/2010 a 31/12/2010 (11 

meses), de 21/03/2011 a 30/06/2012 (15 meses), de 01/04/2014 em diante 

- fls. 1053/1058. A candidata é servidora efetiva do Município – psicóloga 

– 20 horas – 3 pontos;

- Item "6.1.3.e" do Edital (especialização – área específica do 

credenciamento): 2 pontos – fls. 1060/1061v;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos na área específica 

de credenciamento): mais de 20 cursos - 3 pontos – fls. 1062/1086

Candidata Suelen Fidelis de Padua Almeida (fls. 1087/1115v) – pontuação 

de : 5,3 pontos:

- Item "6.1.1" do Edital (tempo de serviço público): na Prefeitura de Perobal 

de 05/04 a 31/12/2010 (08 meses), de 15/02/2011 a 14/02/2012 (12 

meses), de 16/02 a 16/10/2012 (08 meses) – 2 pontos;

- Itens "6.1.2" e "6.1.2.1" do Edital (tempo de experiência profissional): na 

Prefeitura de Alta Floresta de 07/06/2018 a 07/11/2018 – 5 meses (fls. 

1098/1099) e no Hospital Regional de Alta Floresta de 16/11/2017 a 

11/05/2018 – 6 meses (fl. 1102) – 0,55 ponto;

- Item "6.1.3.g" do Edital (participação em congressos): 11 cursos - 2,75 

pontos – fls. 1104/1115.

Por fim, considerando a análise dos currículos e documentos supra 

mencionados, à luz do item "6" do Edital nº 02/2018/DF e do art. 3º do 

Provimento nº 6/2014/CM, conclui-se que a ordem de classificação dos 

inscritos para credenciamento de profissionais especializados para 

prestação de serviços nas áreas de Assistência Social e Psicologia 

deu-se na forma seguinte:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM/CLASSIFICAÇÃO - CANDIDATO(A) - NOTA DESEMPATE:

1º- Luciene da Silva Máximo da Cruz–10 pontos– 04/10/1976

2º- Laila Burli da Costa – 10 pontos – 28/02/1981

3º- Lígia Maria Figueiredo – 10 pontos – 15/04/1982

4º- Daniela Carla Bonfim Nunes – 10 pontos – 06/07/1982

5º- Lilian Souza Barreto – 9,5 pontos

6º- Soeli Winter Krause – 8,9 pontos

7º- Amanda Canuto Cardoso – 8,15 pontos

8º- Ilda Souza Storch – 7,7 pontos

9º- Liliane Salete Betier – 5,9 pontos

10º- Ellem Nunes Murtinho – 5,5 pontos

11º- Maria de Lurdes Graczcki – 5 pontos – 28/09/1961

12º- Maria de Jesus Pereira – 5 pontos – 16/03/1963

13º- Aline Graciele de Oliveira de Souza – 4,75 pontos

14º- Devanira Fadel – 3,2 pontos

15º- Elaine Pilegi – 1,25 pontos

16º- Márcia Regina Favetti Boschiroli – 1 ponto

17º- Suzana Carneiro Rodrigues – 0 pontos- 09/11/1975

18º- Devanete Baltazar de Toledo – 0 pontos - 17/03/1977

19º- Darlen Luciana Oliveira da Silva – 0 pontos - 05/01/1989

20º- Mayara Rocha Piovesan – 0 pontos - 13/01/1994

Debora Aparecida de Araújo - DESCLASSIFICADA.

Vanessa da Rocha Lima - DESCLASSIFICADA.

PSICOLOGIA

ORDEM/CLASSIFICAÇÃO - CANDIDATO(A) - NOTA DESEMPATE:

1º- Léia Ribeiro de Moraes – 10 pontos – 27/07/1966

2º- Raquel de Oliveira – 10 pontos – 05/12/1984

3º- Leidiane dos Santos Gomes – 10 pontos – 14/09/1985

4º- Marta Suzana Favetti Shiomi – 9,25 pontos
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5º- Cláudia Garcia Amaral – 7,5 pontos

6º- Suelen Fidelis de Padua Almeida – 5,3 pontos

7º- Luciane Malque Mirhan – 4,25 pontos

8º- Poliana de Lima Freitas – 4,15 pontos

9º- Cleidenice Reis de Oliveira Saelens – 3,65 pontos

10º- Karla Ticianel – 1,25 pontos

Aline Carla da Rocha Soares Bento - DESCLASSIFICADA.

Destarte, EXPEÇA-SE o necessário para publicação e conhecimento 

acerca da classificação/habilitação/desclassificação e, na sequência, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para a devida homologação, a teor do art. 3º do 

Provimento nº 6/2014/CM e do item 7.1 do Edital nº 02/2018/DF.

CUMPRA-SE.

Alta Floresta, 06 de dezembro de 2018.

Milena Ramos de Lima e S. Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108448 Nr: 3890-89.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elkem Lima de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

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

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

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

 De início, verifico que mesmo tendo sido iniciado o procedimento de 

cumprimento de sentença, este não consta da capa dos autos, razão pela 

qual DETERMINO à Secretaria de Vara que retifique a etiqueta na capa dos 

autos, fazendo constar o correto procedimento.Em continuidade ao feito, o 

executado peticionou nos autos, informando depósito de 30% (trinta por 

cento) do débito, requerendo o parcelamento previsto no art. 916 do 

CPC/2015. De leitura da referida disposição legal, verifica-se que tal 

modalidade de pagamento não se aplica ao cumprimento de sentença (§7º 

do art. 916, CPC/2015), entretanto, em atendimento ao princípio da 

cooperação, bem como, da razoável duração do processo, a fim de evitar 

a dilação desnecessária da ação, considerando que há expressa 

concordância da parte exequente com o parcelamento ofertado e que se 

trata de medida que atende ao interesse do credor, dentro das condições 

e da possibilidade do executado, não há qualquer óbice à aplicação 

analógica do parcelamento ao cumprimento de sentença.Por essas 

razões, DEFIRO o parcelamento proposto, com base nos termos do art. 

916 do CPC/2015, consignando que, o não pagamento ensejará a 

aplicação da multa prevista no art. 523 §1º do mesmo código.SUSPENDO a 

ação pelo prazo do parcelamento, devendo o feito ser encaminhado ao 

arquivo provisório.Decorrido o prazo do cumprimento, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.Decorrido o prazo acima, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.Por fim, DEFIRO a transferência da 

importância depositada em juízo para a conta informada às fls. 

196.EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor do patrono da parte 

exequente, devendo o valor depositado em juizo ser transferido para a 

conta informada às fls. 196 (Banco Sicredi, Ag. 0818, C.C: 14896-7, 

Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, CPF 496.191.60).Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 12470 Nr: 1109-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Kozo Okubo

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

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

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

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Joel Kozo Okubo, em 

face de Mônica Souza Pinto, todos qualificados nos autos.

Tentada a penhora “online” nos ativos da parte executada, esta restou 

infrutífera, tendo bloqueado valores irrisórios.

Com vista dos autos, a parte exequente requereu a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos bens indicados às fls. 296/300.

O pedido foi deferido às fls. 479.

Logo em seguida, as partes juntaram acordo extrajudicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. DECIDO

Houve nos autos decisão determinando a expedição de mandado de 

penhora e avaliação dos imóveis indicados às fls. 296/300, com vistas à 

garantir o direito do credor.

Entretanto, tendo em vista o acordo juntado às fls. 480/484, REVOGO os 

termos da decisão de fls. 479.

Compulsando dos autos, verifico que as partes não indicaram prazo para 

o efetivo cumprimento do acordo entabulado, informando apenas que a 

transferência imobiliária estará disponível a partir do dia 01 de março de 

2019.

Por esse motivo, considerando que eventual homologação do acordo e 

suspensão do processo dependem de informação nos autos do prazo 

acordado para o cumprimento integral da obrigação, INTIMEM-SE as partes 

para que se manifestem em 05 (cinco) dias, informando o prazo para 

cumprimento do acordo de fls. 480/484.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121384 Nr: 244-03.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Batista de Oliveira de Jesus

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação para concessão de amparo ao deficiente c/c 

antecipação de tutela ajuizada por Luci Batista de Oliveira de Jesus em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos qualificados nos 

autos.[...] No caso, as partes devem buscar a via judicial adequada, caso 

queiram modificar o acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, tendo em 

vista que este Juízo além de não ter competência para apreciar os pedidos 

formuladas por ambos, não pode determinar a remessa dos autos a 

Instância Superior para análise de simples petição, cabendo somente o 

envio dos autos ao “Juízo ad quem” quando houver petição de recurso ou 

para análise de reexame necessário, não versando as petições em 

nenhuma dessas hipóteses.Quanto ao pedido de manutenção e reforma 

da decisão liminar, entendo que a mesma só poderá ser revista após 

eventual decisão proferida pela Instância Superior em razão do princípio 

da segurança jurídica e estabilidade jurídica das decisões judiciais.Insta 

consignar que o Procurador Federal em sua manifestação fez constar a 

seguinte afirmação, a qual transcrevo: “POR SUA VEZ, O TRF 1ª 

REGISÃO, FEZ A MAIOR LAMBANÇA, E QUE COM CERTEZA A DECISÃO 

NÃO SE TRATA DA PRESENTE AÇÃO, JÁ QUE É NOTÓRIO QUE SE FALA 

TODO TEMPO EM BENEFICIO DE AUXÍLIO ACIDENTE, FATO É, QUE O 

ASSUNTO É TRATADO COMO REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO”. Importante destacar, que as partes devem tratar umas as 

outras com urbanidade nas relações processuais, devendo o Procurador 

Federal ponderar-se nas suas manifestações.Diante do exposto, deixo de 

apreciar os pedidos formulados pelas partes às fls. 83/85 e 89/91, pelas 

razões consignadas no bojo desta decisão, ante a ausência de 

competência deste Juízo e por inadequação da via eleita.Não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias por qualquer das partes, 

certifique-se e após, diante do trânsito em julgado do acórdão, arquive-se, 

com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se.Cumpra-se o 
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necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71136 Nr: 4107-40.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Tereza Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Fundamento e decido.De proêmio, compulsando os autos, verifico que a 

situação da representação processual da parte exequente encontra-se 

defasada, uma vez que substabelecido os poderes à advogada 

subscritora do pedido retro, esta não se encontra cadastrada no Sistema 

Apolo, portanto, DETERMINO à Secretaria de Vara que promova a 

inscrição da causídica no Sistema Apolo e na capa dos autos.Em 

cumprimento de sentença, a parte exequente pugnou pelo bloqueio dos 

valores da condenação em eventuais ativos financeiros da executada. 

Como se denota dos autos, a diligência foi realizada com sucesso, 

bloqueando a quantia integral devida, tendo depois a exequente pleiteado 

a expedição de alvará judicial para liberação dos valores bloqueados.Pois 

bem, visto que a procuração outorgada para a causídica lhe confere 

poder expresso para receber (procuração de fls. 18 e 

substabelecimentos de fls. 207 e 236), DEFIRO a liberação e transferência 

do valor bloqueado em favor da parte exequente, na conta bancária 

indicada às fls. 245.EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor do 

advogado, devendo o valor ser transferido para conta bancária indicada 

às fls. 245 (Banco do Brasil, Ag. 3288-3, Conta Corrente 32851-0, Laura 

Zaine Geraldine Coutinho, CPF 621.011.701-59P).Em consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

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

obrigação.Custas pela parte executada. Sem condenação em honorários 

advocatícios.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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003968-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. W. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

ATILIO VALNEZ TEXEIRA OAB - MT25930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. B. (RÉU)

I. B. G. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da redesignação da audiência de conciliação 

para o dia 12 de março de 2019, às 13h40min, permanecendo válidas as 

demais determinações anteriores. 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: 1003487-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI BARTOLOMEU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e art. 13 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 do 

documento de ID 16942595, no prazo de cinco (05) dias. 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004335-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA ARCANJO DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE GILBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS MR LTDA (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004335-17.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE GILBERTO DA SILVA, VANUZA ARCANJO DE SOUZA 

RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ESTOFADOS MR LTDA Vistos. Tendo em vista que a demanda foi 

distribuída sem o recolhimento das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, 

do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, 

DETERMINO a comprovação do pagamento das despesas de ingresso no 

prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da distribuição. Após, 

voltem-me conclusos. Alta Floresta, 6 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRA GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002260-05.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA, SANDRA GOMES 

PINHEIRO DA SILVA, JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA, THIAGO 

GOMES PINHEIRO DA SILVA, JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de indenização aforada por ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA E 

OUTROS em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, devidamente 

qualificados nos autos. Narram que a Primeira Requerente é viúva de 

“Domingos Pinheiros da Silva”, falecido em 22/06/2016, e que os demais 

Autores são filhos desse. Alegam que o “de cujus” era correntista do 

Requerido e que contratou seguro de vida. Aduzem que após a morte do 

segurado, os Requerentes procuraram o Requerido para obter 

informações sobre o seguro e apresentaram os documentos exigidos, 

mas não receberam o pagamento da indenização. Afirmam que ajuizaram 

ação de exibição de documentos (n.º 10033296-19.2017.811.0007, que 

tramitou junto à 3ª Vara desta Comarca), quando receberam a informação 

do Requerido que as apólices n.º 900.018 e 900.330 haviam sido pagas, 

sem que tenham sido comprovados tais pagamentos. Coadunam que o 

Requerido deve demonstrar a quem foram pagos as indenização, pois 

jamais receberam qualquer pagamento da Requerida. Ao final, pleiteiam a 

condenação do Requerido ao pagamento integral das referidas apólices, 
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no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e indenização por danos 

morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, trouxe 

documentos. Recebida a inicial (ID 13963942), designou-se audiência de 

conciliação e determinou-se a citação. Certificou-se a citação do 

Requerido (ID 4178699). Na audiência, não houve autocomposição (ID 

15421749). Apresentada contestação sob ID 15878016, na qual foi 

arguida a ilegitimidade ativa dos herdeiros. No mérito, o Requerido aduz se 

tratar de seguro prestamista que já foi pago ao estipulante e alega inexistir 

dano a ser indenizado. Pede a extinção do feito sem resolução do mérito e 

a improcedência dos pedidos. Junta documentos. Impugnação à 

contestação sob ID 16302550. As partes foram intimadas para indicar 

diligências para complementação de provas (ID 16412074). Os 

Requerentes pugnam pela produção de prova testemunhal e afirmam que 

algumas provas juntadas pelo Requerido foram forjadas (ID 16566711). O 

Requerido pugnou pela requisição de informação junto ao Banco Bradesco 

S.A. sobre o saldo devedor dos contratos firmados pelo “de cujus” (ID 

16714997). Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Ab initio, enquanto questão processual arguida na contestação, 

não denoto a alegada ilegitimidade ativa dos Requerentes, como herdeiros 

do falecido, tendo em vista que o monte-mor foi partilhado 

extrajudicialmente, não subsistindo a figura do espólio, como demonstrado 

pela escritura pública sob ID 16302552. Desta feita, REJEITO A 

PRELIMINAR. Adiante, a incidência do Código de Defesa do Consumidor é 

evidente, haja vista que o §2º, do art. 3º, do CDC expressamente entende 

como serviço a atividade fornecida no mercado de consumo de natureza 

securitária. Quanto à inversão do ônus da prova, lastreada na legislação 

consumerista, não é possível vislumbrar hipossuficiência técnica, jurídica 

ou econômica dos Requerentes que justifique a alteração dos ônus 

probatórios (REsp 1.196.951-PI, DJe 9/4/2012, REsp 1.027.165-ES, DJe 

14/6/2011 e REsp 1.195.642-RJ, Julgado em 13/11/2012). Por isso, 

INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova. No mais, fixo como 

pontos controvertidos: a) a existência, o valor e a destinação dos 

pagamentos das indenizações previstas nas apólices ns.º 900.018 e 

900.330; b) o valor total das indenizações estipuladas nas apólices e os 

débitos acobertados; c) a existência e a possibilidade de eventual saldo 

ser destinado aos herdeiros; e d) a presença dos requisitos de 

responsabilidade civil em relação aos danos morais pleiteados. Por 

entender imprescindível para a prolação de sentença líquida a providência 

probatória pedida pelo Requerido na petição de ID 16714997, com fulcro 

no art. 370, do CPC, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Banco 

Bradesco S.A. para que, em até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, 

remeta a este Juízo informações sobre: a) os saldos devedores dos 

contratos firmados por Domingos Pinheiro da Silva, CPF 080.202.053-49 

(cartão de crédito nº. 4532 1170 5832 8624, empréstimo consignado nº 

223658985, empréstimo consignado nº 302191604); e b) o valor total da 

indenização que fez (faz) jus o referido contratante. Ainda, deverá 

apresentar as correspondentes propostas de contratação. Ademais, 

INTIME-SE a parte Requerente para que, em até 5 (cinco) dias, justifique a 

utilidade de oitiva de testemunhas para o deslinde do caso, sob pena de 

indeferimento do pedido de designação e audiência de instrução. No 

mesmo prazo, INTIMEM-SE as partes para que peçam esclarecimentos ou 

solicitem ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, sob 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 5 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129084 Nr: 4641-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Zortea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz, Patricia Aygnes Carpejani 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do retorno negativo na ordem bloqueio efetuada por meio do 

sistema Bacenjud, DEFIRO a pesquisa de veículos em nome do executado, 

via RenaJud. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem, devendo ser observado o que dispõe o inciso IV, do art. 871, do 

CPC:

“Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

(...)

IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio 

de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por 

órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de 

comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de 

comprovar a cotação de mercado.”.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003165-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER QUEIROZ LEITE (AUTOR(A))

MOISES PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa do 

Defensor Público, para que, em 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003361-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LIMA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003361-77.2018.8.11.0007 Termo de audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 7 de dezembro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003361-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LIMA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003361-77.2018.8.11.0007 Termo de audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 7 de dezembro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108634 Nr: 4091-81.2013.811.0007
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 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): Sebastião Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celice Ivanaga Velasques - 

OAB:16595, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:12.002 

OAB/MS, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:MT- 

13.994-A, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, Evandro Cesar 

Aleandre dos Santos - OAB:13.431-A/MT, Fabianny Calmon Rafael - 

OAB:21.897, Fernanda Nascimento - OAB:13.953/MS, Larissa 

Marques Brandão - OAB:19.574, Luciana Costa Pereira - 

OAB:17498/MT, Luis Augusto Barbosa da Silva - OAB:4.681/TO, 

Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - OAB:5143 - B/TO, 

Mauro Somacal - OAB:58.806/RS, Natalia Honostorio de Rezende - 

OAB:13714, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT, 

Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16.338, Suene Cintya da Cruz - 

OAB:28.002/GO, Yana Cavalcante de Souza - OAB:22.930/GO

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

OAB:14430-A/MT

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136169 Nr: 936-65.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Gonçalves

 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:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação à execução, 

com resolução do mérito, declarando devido o valor total de R$ 23.388,28 

(vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais com vinte e oito 

centavos).Condeno a parte Autora/impugnada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o excesso de execução praticado, ou seja, sobre o valor de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), observado o disposto no artigo 98, 

§§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de 

Justiça. Certificada a preclusão desta decisão para a parte 

Autora/exequente, intime-se a parte exequente para que apresente os 

seus dados bancários e os de seu patrono c/c contrato de honorários, 

para o deposito judicial do valor objeto da presente execução.Determino 

ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da 

homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da presente 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110840 Nr: 6434-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela rodrigues pagnoncelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomás de Aquino Pinheiro Filho

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

OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o AR de fl. 80v, intime-se a parte exequente na pessoa de 

seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138561 Nr: 2209-79.2016.811.0007

 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: APdS, MdLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor das informações contidas no petitório de fl. 59 e 

documentos de fls. 60/65, DETERMINO a REMESSA dos autos ao 

ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137339 Nr: 1572-31.2016.811.0007

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos.

Em consonância com o parecer do nobre representante do Ministério 

Público, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo de fl. 182.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial 

de julgamento ao presente feito.

 Isento as partes de custas e honorários, vez que concedo a ambas as 

partes o beneficio da justiça gratuita.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120243 Nr: 7679-62.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Pereira Saroa

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora no limite de 30% (trinta por cento) do 

salário da parte executada, ante a impenhorabilidade do salário, nos 

termos do art. 833, inciso IV, e por não fazer parte da excepcionalidade 

prevista no §2º do mesmo dispositivo.

 Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56761 Nr: 1342-67.2008.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Pereira da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de suspensão de fl. 114, e SUSPENSO o processo pelo 
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prazo de 90 (noventa) dias ou até que seja informado pelas partes 

interessadas, o julgamento da Ação Declaratória que tramita perante a 2° 

Vara desta Comarca, devendo o feito ser remetido ao arquivo provisório, 

onde permanecerá até o fim do prazo de suspensão.

 Decorrido o prazo acima mencionado, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que entender devido.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 11533 Nr: 551-45.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacarandá Agroindustrial Ltda., Archibaldo 

Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurides Celso Leite - 

OAB:3042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra de 

Mascarenhas - OAB:MT/7102-B

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido retro, quanto a designação de hasta públicas, 

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

aporte aos autos a certidão da matrícula atualizada dos imóveis 

penhorados às fls. 148/150.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 27210 Nr: 3683-42.2003.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima do Amaral, Honorino do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Orlando, Olindo de Leon

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

OAB:5091-B, Paulo Moreli - OAB:13052/PR, Rafael Barion de Paula - 

OAB:11.063-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MS 9.314, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 492/494, vez que as partes se 

compuseram amigavelmente visando por fim ao litígio.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

 Condeno o executado ao pagamento em eventuais custas e despesas 

processuais pendentes.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100447 Nr: 1999-67.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delta Produtos Automotivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industeca - Industria e Comercio de Madeiras 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallita Monteiro Balan - 

OAB:46.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Delta 

Produtos Automotivos, em face de Industeca e Comercio de Madeiras 

Ltda.

Entre um ato e outro do processo, fora determinada a intimação da parte 

exequente, sendo que fora expedido AR com retorno “mudou-se”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e a parte autora deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro 

lado, determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações 

dirigidas no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

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.”

Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Eventuais custas pela parte exequente.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136537 Nr: 1127-13.2016.811.0007

 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): João Severo Moreira Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada logrou êxito em encontrar endereço 

diverso do apresentado nos autos, cumpra-se a decisão inicial, 

observando o endereço em anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 4388-20.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBdS, LLdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

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

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

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente às fls. 

135/136, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141291 Nr: 3674-26.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSdL, ARM, ARM, ACRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Tendo em vista o teor das informações aportadas às fls. 122/123, DEFIRO 

o pedido e concedo o PRAZO IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias para 

que a inventariante compareça a Secretaria de Vara e assine o termo de 

primeiras declarações, sob pena de extinção.

 No mais, CUMPRA-SE a decisão de fl. 110.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 40523 Nr: 1167-44.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. Boraczynski ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a manifestação da parte exequente à fl. 132, esta não é hábil 

para interrupção do prazo prescricional, vez que não há que se 

considerar andamento no feito.

Assim, voltem os autos ao arquivo, sem baixa no distribuidor.

Transcorrido o prazo prescricional, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120245 Nr: 7681-32.2014.811.0007

 AÇÃO: 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): Silvio de Oliveira -ME, Silvio de Oliveira

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO DE OLIVEIRA -ME, CNPJ: 

15121360000119 e atualmente em local incerto e não sabido SILVIO DE 

OLIVEIRA, Cpf: 01358074178, Filiação: Conceição Maria da Silva Oliveira e 

Antonio Francisco de Oliveira, data de nascimento: 04/01/1986, 

brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a). 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: "...O Exeqüente é credor do executado da importância 

de R$ 9.347,77 (nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e 

sete centavos), (...) que a exeqüente usou todos os meios para o 

recebimento amigável do crédito sem sucesso o que motivou o 

ajuizamento da presente ação.."

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 9.347,77 - Valor 

Atualizado: R$ 9.347,77 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Analisando detidamente os autos observa-se 

que no tocante aos endereços do requerido encontrados em consulta ao 

sistema BACENJUD, tem-se que em um deles (Rua Nazaré, 307) já fora 

tentada a citação do requerido e esta restou infrutífera (fl. 82). Ademais 

em relação ao endereço diverso dos constantes nos autos (fl. 89) por se 

tratar de abreviatura resta impossibilitada a real localização do requerido, 

ante a falta de complemento do endereço.Assim, CUMPRA-SE 

INTEGRALMENTE os parágrafos segundo e terceiro da decisão de fl. 

87.Às providências. Cumpra-se.

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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 04 de outubro de 2018

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

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003683-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DA ROCHA BORBA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003683-97.2018.8.11.0007 Termo de Audiência em 

Anexo. Alta Floresta, MT, 7 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003593-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GUND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI LUZETTI MERELES COLMAN OAB - PR0013422A 

(ADVOGADO(A))

JANAYANA LIGIA BERNARDI OAB - PR83197 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EVALDIR BUBLITZ (TESTEMUNHA)

BRUNO BORKENHAGEN (TESTEMUNHA)

ANTONIO DIAS TRISTAO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003593-89.2018.8.11.0007 Termo de Audiência em 

Anexo. Alta Floresta, MT, 7 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002802-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR BASSIQUETI (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão do ID – 16623136, bem como para requerer o que entender 

adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150882 Nr: 1363-28.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaldo Queiroz Menezes Barbosa, Lirio Eising

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:25.364/0 OAB/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Luiz 

Augusto Cuassi - OAB:

 Initmaçãqo dos advogados do réu para no prazo legal apresentar a s 

alegações finais, conmforme decisão: DETERMINO o encerramento da 

instrução processo. Vistas ao Ministério Público para apresentar 

alegações finais, findado o prazo, vistas à defesa para apresentar as 

alegações finais, também no prazo legal. Por fim, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 173058 Nr: 5419-70.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Processo n.º 5419-70.2018.811.0007

Código: 173058

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento.

Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes .

Por tais razões, a designação de audiência de instrução e julgamento é 

media que se impõe.

De outro note, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 

de fevereiro de 2019 às 15:00 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público, a Vítima e à Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se Expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 04 de dezembro de 2018.

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 172158 Nr: 5008-27.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543

 Processo n.º 5008-27.2018.811.0007

Código: 172158

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento.

Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes .

Por tais razões, a designação de audiência de instrução e julgamento é 

media que se impõe.

De outro note, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 

de fevereiro de 2019 às 14:00 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público, a Vítima e à Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se Expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 04 de dezembro de 2018.

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 172729 Nr: 5292-35.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Pereira do Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:14934

 Processo n.º 5292-35.2018.811.0007

Código 172729

5ª Vara

VISTOS ETC.

Se preenchidos os requisitos do art. 354 do CPP, CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Caso contrário, OFICIE-SE solicitando a complementação.

 DESIGNO audiência para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

INTIME-SE a testemunha, requisitando-a, se necessário.

CIÊNCIA ao parquet e à Defesa.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

REQUISITE-SE o réu, caso o mesmo esteja recluso na Cadeia Pública desta 

Comarca.

Providencie a escrivania as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 05 de novembro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003129-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHELLES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 
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FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 3 1 2 9 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A DANIEL SCHELLES IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 16785360, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 7 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002550-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR FRITZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002550-54.2017.8.11.0007 ADELAR FRITZEN YMPACTUS 

COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 26-73.1995.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF, Marcos Abreu de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Abreu de Souza - Espólio

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

OAB:5476/MT, Jorge Amádio Fernandes Lima - OAB:4037/MT, 

Marina Silvia de Souza - OAB:3516/MT, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do decurso do prazo de suspensão, bem como para 

manifestação nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109664 Nr: 5183-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do decurso do prazo de suspensão, bem como para 

manifestação nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003753-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAMOS DE PAIVA (AUTOR(A))

MARIA ZANELLI DE PAIVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

JOSÉ DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALFREDO MOREIRA LIMA FREITA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSERIO (TESTEMUNHA)

GUSTAVO KAMAZAKI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1003753-17.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

73.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: GERALDO RAMOS DE 

PAIVA, brasileiro, aposentado, RG: 2829674-5 SESP/MT, CPF: 

308.807.939-53 e sua esposa MARIA ZANELLI DE PAIVA, brasileira, 

aposentada, RG: 802126 SSP/MT, CPF: 794.571.261-49, ambos residentes 

e domiciliados na Rua das Flores, s/nº (em frente à Igreja Adventista), no 

município de Carlinda-MT. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA 

FLORESTA. PARTE REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede na Rua Mario 

Borin, nº 165, Chácara urbana, na cidade de Jundiaí/SP. CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: "GERALDO RAMOS DE PAIVA e sua esposa MARIA 

ZANELLI DE PAIVA, através da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, vêm, com fulcro no art. 1.238, p.ú, do CC, ingressar com AÇÃO 

DE USUCAPIÃO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ n.º 61.536.744/0001-10, com sede no endereço 

na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara urbana, na cidade de Jundiaí/SP, 

pelos motivos a seguir delineados: DOS FATOS: Nos anos 80, no auge 

das políticas para o povoamento da região extremo norte do Estado de 

Mato Grosso, o Governo Federal transferiu a área que corresponde 

atualmente o Município de Carlinda/MT em favor da ora requerida 

Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse o povoamento do então 

Distrito de Carlinda/MT. A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o 

povoamento do Município de Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 

90 vendeu vários lotes às famílias que se mudaram para referida 

localidade, muitas vindas da região Sul do País. Houve o povoamento do 

Município de Carlinda/MT, entretanto, a população colocada na posse dos 

lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com os títulos de propriedade 

imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT, recebendo tão só recibo de quitação pela aquisição dos lotes 

urbanos. O empreendimento da ora requerida Cooperativa Cotia não 

obteve o sucesso que se esperava, sendo que a mesma fechou suas 

portas na cidade de Carlinda/MT nos anos 90. A atual questão fundiária do 

Município de Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população 

carlidense não detém o título de propriedade de seus lotes. Feita essa 

breve introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a 

questão fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o 

pedido inicial. Os autores são os legítimos possuidores do imóvel urbano 

com área de 500,00m² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo 

lote urbano nº 06 (seis), quadra R-14, Loteamento Embrião Urbano 

Carlinda, município de Carlinda-MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, 

registrado no primeiro serviço notarial e registral da Comarca de Alta 
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Floresta/MT, em nome da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia. 

Ocorre que, no dia 14 de fevereiro de 1985, a requerida COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA, vendeu o lote objeto da lide ao senhora MARIA 

ERMINIA SANTANA, todavia não fora confeccionada a escritura de 

compra e venda. Por fim, no dia 18 de dezembro de 2017, o referido imóvel 

foi adquirido pelos requerentes GERALDO RAMOS DE PAIVA e MARIA 

ZANELI DE PAIVA. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requerem: a) os 

benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal e no art. art. 4º da Lei n. 1.060/50, pois a requerente 

não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios; b) a citação da requerida, no endereço indicado 

no preâmbulo, para, querendo, contestarem o pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de 

fato, consignando no mandado as advertências do art. 334 e 344 do 

CPC/2015; c) citação pessoal, através de Oficial de Justiça, dos 

confinantes; d) a intimação via correio, da Fazenda Pública da União, do 

Estado de Mato Grosso e do Município, na forma do art. 943 do CPC, para 

que manifestem eventual interesse na causa; e) notificação via Correio, do 

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A, inscrito no CNPJ sob nº 

33.700.394/0001-40, com endereço na Av. Eusébio Matoso nº 891, Bairro 

Pinheiros, São Paulo-SP, CEP 05.423-901, do inteiro teor dessa ação, face 

o protocolo averbado junto a matrícula do imóvel, para, querendo, ingresse 

da ação na condição de assistente; f) intimação do Ministério Público 

Estadual para acompanhar o feito; g) intimação pessoal da Defensoria 

Pública de todos os atos e termos do processo, nos termos da LC 80; h) 

ao final, a total procedência do pedido inicial, para o fim de declarar o 

domínio (através de usucapião) dos requerentes sobre o imóvel 

usucapiendo, o qual foi adquirido pelos requerentes; i) após o trânsito em 

julgado da sentença, expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, para que efetue a transferência 

do imóvel, cuja propriedade pertence aos requerentes; j) condenação da 

requerida no pagamento das verbas de sucumbência, consistente no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo 

ser depositados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, mediante depósito no Banco nº 001 – Banco do Brasil, Agência nº 

3834-2, conta corrente nº 1041.050-3; l) protestam provar o alegado por 

todos os meios de prova em direito permitidos, requerendo, desde logo, o 

depoimento pessoal da requerida e a oitiva da testemunha abaixo, 

reservando-se o direito de usar os demais recursos probatórios que se 

fizerem necessários ao deslinde da ação." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Lote Urbano nº 06, Quadra R-14, situado no Loteamento 

Embrião Urbano Carlinda, município de Carlinda-MT, com área de 500,00m², 

objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Alta Floresta/MT. DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem 

como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade 

da afirmação da Exequente (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. Cite-se, a requerida no endereço 

declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores e os 

respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador especial 

aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser 

medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº 1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 07 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003755-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MENDES DA COSTA DE LIMA (AUTOR(A))

ADEMIR FELIX DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

DENILSON (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTENOR DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

SHEILA DO SANTO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

NATALINO MARIO MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1003755-84.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: ELIZABETE MENDES 

DA COSTA DE LIMA - CPF: 001.543.321-95, RG 1.275.834-5 SSP/MT, 

brasileira, casada, do lar, e seu esposo ADEMIR FELIX DE LIMA - CPF: 

799.659.111-34, RG 912.447 SSP/MT brasileiro, casado, cabeleireiro, 

Endereço: RUA LIRIO BRANCO, Nº 762, QUADRA 27, LOTE 01, 

CARLINDA-MT. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA 

PARTE REQUERIDA: Nome: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, CNPJ 61.536.744/0001-10, 

Endereço: Rua Mário Borin, nº 165, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ-SP 

CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS 

AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma 

do art. 942 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. RESUMO DA INICIAL: "ELIZABETE MENDES DA COSTA DE 

LIMA, brasileira, casada, do lar, RG: 1275834-5 SSP/MT, CPF: 

001.543.321-95 e seu esposo ADEMIR FELIX DE LIMA, brasileiro, 

cabeleireiro, RG: 912.447 SSP/MT, CPF: 799.659.111-34, residentes e 

domiciliados na Rua Lírio Branco, nº 762, Quadra 27, Lote 1, município de 

Carlinda-MT, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

vêm, com fulcro no art. 1.238, p.ú, do CC/2002, ingressar com: AÇÃO DE 

USUCAPIÃO em face de: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no endereço 

na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, 

pelos motivos a seguir delineados: DOS FATOS: Nos anos 80, no auge 

das políticas para o povoamento da região extremo norte do Estado de 

Mato Grosso, o Governo Federal transferiu a área que corresponde 

atualmente ao município de Carlinda/MT, em favor da ora requerida 

Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse o povoamento do então 

Distrito de Carlinda/MT. A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o 

povoamento do município de Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 

90 vendeu vários lotes às famílias que se mudaram para referida 

localidade, muitas vindas da região Sul do País. Houve o povoamento do 

Município de Carlinda/MT, entretanto, a população colocada na posse dos 

lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com os títulos de propriedade 

imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT, recebendo tão só recibo de quitação pela aquisição dos lotes 

urbanos. O empreendimento da requerida não obteve o sucesso que se 

esperava, sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de 

Carlinda/MT nos anos 90. A atual questão fundiária do Município de 

Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população carlidense 

não detém o título de propriedade de seus lotes. Feita essa breve 

introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a questão 

fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido 

inicial. Os autores da ação são legítimos possuidores do imóvel urbano 

com área de 482,62m² (quatrocentos e oitenta e dois vírgula sessenta e 

dois metros quadrados ), identificado pelo lote urbano nº 01 (um), quadra 

R-27, Loteamento Embrião Urbano, município de Carlinda-MT, objeto da 

matrícula nº 1.403, Livro 2-G, registrado no Primeiro Serviço Notarial e 
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Registral da Comarca de Alta Floresta-MT, em nome da ora requerida 

Cooperativa Agrícola de Cotia. Ocorre que, no dia 27 de janeiro de 1989, a 

requerida COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA vendeu o lote objeto da 

lide a Sr. ALVARO SOUZA BONFIM, todavia não fora confeccionada a 

escritura de compra e venda, razão pela qual permanece a propriedade do 

bem junto ao CRI em nome da requerida. Por fim, no dia 18 de janeiro de 

2002 o referido imóvel, foi adquirido pelo requerente ADEMIR FELIX DE 

LIMA. Portanto, os requerentes detém a cadeia possessória, do lote 

urbano há mais de 15 anos, sendo que a posse sempre foi exercida de 

forma ininterrupta e pacífica. Em tempo, os requerentes realizaram no 

imóvel a construção de uma casa, a qual se destina a moradia da família. 

DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requerem: a) os benefícios da Justiça 

Gratuita, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no 

art. art. 4º da Lei nº 1.060/50, pois os requerentes não têm condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inclusa declaração; b) a citação da requerida, no 

endereço indicado no preâmbulo, para, querendo, contestar o pedido 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão 

quanto à matéria de fato, consignando no mandado as advertências do 

art. 334 e 344 do CPC/2015; c) citação pessoal, através de Oficial de 

Justiça, dos confinantes; d) a intimação via correio, da Fazenda Pública da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município, na forma do art. 943 do 

CPC, para que manifestem eventual interesse na causa; e) notificação via 

Correio, do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A, inscrito no CNPJ 

sob nº 33.700.394/0001-40, com endereço na Av. Eusébio Matoso nº 891, 

Bairro Pinheiros, São Paulo-SP, CEP 05.423-901, do inteiro teor dessa 

ação, face o protocolo averbado junto a matrícula do imóvel, para, 

querendo, ingresse da ação na condição de assistente; f) intimação do 

Ministério Público Estadual para acompanhar o feito; g) intimação pessoal 

da Defensoria Pública de todos os atos e termos do processo, nos termos 

da LC 80/94; h) ao final, a total procedência do pedido inicial, para o fim de 

declarar o domínio (através da usucapião) dos requerentes sobre a área 

de 482,62m² (quatrocentos e oitenta e dois vírgula sessenta e dois metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano nº 01, quadra R-27, no município 

de Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, registrado no 

Primeiro Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT, a 

qual foi adquirido pelos requerentes ; i) após o trânsito em julgado da 

sentença, expedição de ofício ao CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, 

para que efetue a transferência do imóvel; j) condenação da requerida no 

pagamento das verbas de sucumbência, consistente no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser depositados 

em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mediante 

depósito no Banco nº 001 – Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, conta 

corrente nº 1041.050-3; l) protestam provar o alegado por todos os meios 

de prova em direito permitidos, requerendo, desde logo, o depoimento 

pessoal da requerida e a oitiva da testemunha abaixo, reservando-se o 

direito de usar os demais recursos probatórios que se fizerem 

necessários ao deslinde da ação." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Lote Urbano nº 01, Quadra R-27, com área de 482,62m², 

situado no Loteamento Embrião Urbano, município de Carlinda/MT, objeto 

da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT. DECISÃO: “Vistos. Recebo a 

inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Exequente (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. Cite-se, a requerida no 

endereço declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores 

e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador especial 

aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser 

medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº 1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004154-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SILVA DE QUADROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Outros Interessados:

Helvidio Antonio dos Santos Neto (CONFINANTES)

Genaldo Batista dos Santos (CONFINANTES)

Wellington de Tal (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004154-16.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: VALDECIR SILVA DE 

QUADROS - CPF: 810.028.821-68, RG 4.097.808-9 SSP-PR, brasileiro, 

casado, operador de motossera, Endereço: Rua Bahia, nº 15, Bairro 

Cidade Alta, Setor Norte II, Alta Floresta-MT ADVOGADO(S) DA PARTE 

AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

NÚCLEO ALTA FLORESTA PARTE REQUERIDA: INDECO INTEGRAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 

03.115.268/0001-67, Endereço: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 3.145, 

CENTRO, ALTA FLORESTA-MT ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS 

AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma 

do art. 942 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. RESUMO DA INICIAL: "VALDECIR SILVA DE QUADROS, 

brasileiro, casado, operador de motosserra, RG: 4.097.808-9 SSP/PR, CPF: 

810.028.821-68, residente e domiciliado na Rua Bahia, nº 15, Bairro Cidade 

Alta (Setor Norte II) em Alta Floresta/MT, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, vem, com fulcro no art. 1.238 e 1.243, do 

Código Civil, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL 

URBANO em face de INDECO – DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

03.115.268/0001-67, com sede no endereço na Avenida Ariosto da Riva, 

nº 3145, Centro, em de Alta Floresta/MT, na forma que passa a expor e 

requerer. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Inicialmente, afirma o autor ser 

juridicamente necessitado, não possuindo condições de arcar com as 

custas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, fazendo jus ao exercício do direito fundamental à 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA, insculpido no art. 5º, LXXIV, da C.R.F.B., e 

ainda, em conformidade com o art. 98 da Lei 13.105 de 16 de março de 

2015, indicando a Defensoria Pública para o patrocínio da causa. DOS 

FATOS - O autor é legítimo possuidor do imóvel urbano denominado Lote 

urbano 16, Quadra 15, localizado no Setor Norte II, Bairro Cidade Alta, com 

área de 405,00 m², situado no município de Alta Floresta/MT, objeto da 

matrícula nº 697, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Alta Floresta. O imóvel permanece registrado em nome da ré Indeco 

S/A – Integração, Desenvolvimento e Colonização, uma vez que o 

comprador original não foi agraciado com o título de propriedade imobiliária, 

mas tão somente com o recibo de quitação do bem. Assim, desde o ano de 

1985 a posse do imóvel em questão tem sido transferida sem a devida 

regularização, apenas por meio de contratos de venda e compra, como se 

observa pelos documentos anexos aos autos. Por volta de 1985, a Indeco 

S/A Integração, Desenvolvimento e Colonização, efetuou a venda do 

imóvel, por meio de compromisso de compra e venda para o Sr. José 

Francisco da Cunha conjuntamente com sua esposa Ana Maria Silva, 
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sendo este o primeiro proprietário do imóvel. Conforme os contratos de 

compra e venda, no ano de 1986, o Sr. Antônio Batista Porangaba, 

efetuou a venda do respectivo imóvel para o Sr. Antônio Alexandre da 

Silva. Dois anos depois, há contrato de permuta entre o Sr. Januário 

Cesário da Silva e o Sr. Antônio Alexandre da Silva, entretanto, 

perpassado alguns meses, há um contrato de compra e venda entre o Sr. 

Januário com o Sr. Antônio Pereira Neto que dentro de um mês vende o 

imóvel para o Sr. José Miguel dos Santos. Este, negocia o imóvel no ano 

de 1994 para o Sr. Francisco que no mesmo ano vende ao atual 

proprietário, Sr. Valdecir Silva de Quadros. Nesse interim, os autores 

exercem a posse do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta 

(contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceram sua 

moradia habitual e detém a cadeia possessória do lote há mais de 15 

(quinze) anos, pelo que faz jus à aquisição da propriedade por meio da 

usucapião. O conjunto das assertivas a comprovar o preenchimento dos 

requisitos para obtenção do usucapião será feito mediante os documentos 

que instruem a exordial e através da oitiva das testemunhas arroladas. 

DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer: a) Deferidos os benefícios da 

Justiça Gratuita, pois o autor não possui condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; b) 

Determinada a citação, para, querendo, contestar a ação; c) Determinada 

a citação pessoal, através de Oficial de Justiça, dos confinantes, bem 

como a citação, via Edital, dos réus ausentes, incertos e dos eventuais 

interessados ; d) Intimação, via correio, da Fazenda Pública da União, do 

Estado de Mato Grosso e do Município para que manifestem eventual 

interesse na causa; e) Intimação da Defensoria Pública do Estado de todos 

os atos e termos do processo; f) Determinada a intimação do Ministério 

Público ante o interesse social na presente causa ; g) Ao final, julgado 

procedente o pedido inicial para o fim de declarar o domínio do autor sobre 

o imóvel urbano denominado Lote Urbano 16, Quadra 15, localizado no 

Setor Norte II, Bairro Cidade Alta, com área de 405,00 m² (quatrocentos e 

cinco metros quadrados), objeto da matrícula nº 697, Livro 2-C do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta, conforme memorial 

anexo aos autos; h) Após, expedição de ofício ao CRI de Alta Floresta-MT 

para que efetue a transferência do imóvel para o nome do autor, 

independentemente de emolumentos dada a hipossuficiência financeira da 

parte, e envie cópia atualizada do registro; i) Para provar o alegado, 

requer a juntada dos inclusos documentos, sejam ouvidas em audiência as 

testemunhas abaixo arroladas, bem como todos os meios de prova em 

direito permitidos." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote Urbano 

16, Quadra 15, localizado no Setor Norte II, Bairro Cidade Alta, com área 

de 405,00 m², situado no município de Alta Floresta/MT, objeto da matrícula 

nº 697, Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (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. Cite-se, a requerida no endereço 

declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores e os 

respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

Exequente (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. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da Exequente (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. 

Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, bem como os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC.” 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, Marcia Cristina Murawski, digitei. 

Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004175-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LISSI FOSCARIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

João Pereira da Silva (CONFINANTES)

Elisabete de Oliveira Safaris (CONFINANTES)

Givanilda Pereira da Silva (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004175-89.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA 

DOS SANTOS - CPF: 458.998.941-72, RG 678.051 SSP-MT, brasileiro, 

casado, aposentado, Endereço: Rua Lírio Branco, nº 901, Centro, 

Carlinda-MT, e sua esposa LISSI FOSCARIM DOS SANTOS - CPF: 

012.286.621 -50, RG 1.660.208-0 SSP/MT, brasileira, casada, do lar, 

Endereço: Rua Lírio Branco, nº 901, Centro, Carlinda-MT ADVOGADO(S) 

DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA PARTE REQUERIDA: COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, CNPJ 

61.536.744/0001-10, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, CHÁCARA 

URBANA, JUNDIAÍ-SP CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

caso queiram, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 

fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: "VALDEMAR 

FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, aposentado, RG: 678 051 

SSP/MT, CPF: 458.998.941-72 e sua esposa LISSI FOSCARIM DOS 

SANTOS, brasileira, do lar, RG: 1660208-0 SSP/MT, CPF: 012.286.621-50, 

residentes e domiciliados na Rua Lírio Branco, nº 901, Centro, Carlinda/MT, 

pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem, com 

fulcro no art. 1.238 e 1.243 do Código Civil, propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA 

DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, com sede no 

endereço na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de 

Jundiaí/SP, endereço eletrônico desconhecido, na forma que passa a 

expor e requerer. DOS FATOS - Os autores são legítimos possuidores do 

imóvel urbano denominado Lote 01, Quadra R-19, com área de 482,62 m² 

(quatrocentos e oitenta e dois metros e sessenta dois centímetros 

quadrados) situado no núcleo urbano do município de Carlinda/MT, objeto 

da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta. O imóvel permanece registrado em nome da ré 

Cooperativa Agrícola de Cotia, responsável pelo povoamento do município 

de Carlinda durante a década de 80, uma vez que os compradores 

originais não foram agraciados com os títulos de propriedade imobiliária, 

mas tão somente com o recibo de quitação do bem. Assim, desde o ano de 

1993 a posse do imóvel em questão tem sido transferida sem a devida 

regularização, apenas por meio de contratos de venda e compra, como se 

observa pelos documentos anexos aos autos. Por volta de 1988, a 

Cooperativa Cotia efetuou a venda do imóvel, por meio de compromisso de 

compra e venda para a Sra. Luzia Barboza da Silva, a qual, 

posteriormente, veio realizar a venda do respectivo imóvel para o Sr. 

Dionisio Araujo dos Santos, já no de 1989. Frisa-se que no ano 2000, o Sr. 

Dionisio resolveu fazer uma troca de imóveis com a Sr. Durvalina de 

Oliveira, no qual ficou acordado no contrato, que a Sra. Durvalina, ficaria 

sob a posse do referido imóvel da lide. Contudo, já no ano de 2004, a Sra. 

Durvalina efetivou a venda do imóvel para o Sr. Valdemar Ferreira dos 

Santos, outorgando todos os poderes de posse domínio sem quaisquer 

restrições, como faz prova os contratos de compra e venda anexos aos 
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autos. Nesse interim, os autores exercem a posse do imóvel urbano em 

questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e 

pacífica), onde estabeleceram sua moradia habitual, há mais de 14 

(quatorze) anos, ressaltando que o mesmo detém a cadeia possessória 

do lote há mais de 30 (trinta) anos, pelo que faz jus à aquisição da 

propriedade por meio da usucapião. O conjunto das assertivas a 

comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da usucapião 

será feito mediante os documentos que instruem a exordial e através da 

oitiva das testemunhas arroladas. DOS PEDIDOS - Ante o exposto, requer: 

a) a concessão da integral gratuidade da Justiça (art. 5º, LXXIV, da CR c/c 

art. 98 do CPC), por não terem condições de arcar com custas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e 

da família; b) Determinada a citação, via postal, para, querendo, contestar 

a ação; c) Determinada a citação pessoal, através de Oficial de Justiça, 

dos confinantes, bem como a citação, via Edital, dos réus ausentes, 

incertos e dos eventuais interessados; d) Intimada, via correio, a Fazenda 

Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município para que 

manifestem eventual interesse na causa; e) Intimada a Defensoria Pública 

do Estado de todos os atos e termos do processo; f) Ao final, julgado 

procedente o pedido inicial para o fim de declarar o domínio dos autores 

sobre o imóvel urbano denominado Lote 01, Quadra R-19, com área de 

482,62 m² (quatrocentos e oitenta e dois metros quadrados e sessenta 

dois centímetros quadrado) situada no núcleo urbano do município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta, conforme memorial 

anexo aos autos; g) Após, expedido ofício ao CRI de Alta Floresta-MT para 

que efetue a transferência do imóvel para o nome dos autores, 

independentemente de emolumentos dada a hipossuficiência financeira da 

parte, e envie cópia atualizada do registro. Para provar o alegado, requer 

a juntada dos inclusos documentos, sejam ouvidas em audiência as 

testemunhas arroladas, bem como todos os meios de prova em direito 

permitidos." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 01, Quadra 

R-19, com área de 482,62 m² (quatrocentos e oitenta e dois metros e 

sessenta dois centímetros quadrados), situado no núcleo urbano do 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT." 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

Exequente (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. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º  1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004203-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

Hilda Fonseca dos Santos (CONFINANTES)

Mauricio Dias da Silva (CONFINANTES)

Maria Inês dos Santos (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004203-57.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: NEUSA LOURENÇO DA 

SILVA - CPF: 982.299.661 -68, RG 1.481.690-3 SSP/MT, brasileira, 

casada, aposentada, e seu esposo JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 

237.530.809 -34, RG 2.986.104-7 SSP/MT, brasileiro, casado, aposentado, 

Endereço: Rua das Maravilhas, nº 707, Centro, Carlinda-MT 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA PARTE REQUERIDA: 

Nome: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, Nº 165, CHÁCARA URBANA, 

JUNDIAÍ - SP CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

caso queiram, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 

fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: "NEUSA 

LOURENÇO DA SILVA, brasileira, casada, aposentada, RG: 1481690-3 

SSP/MT, CPF: 982.299.661-68 e seu esposo JOSÉ BEZERRA DA SILVA, 

brasileiro, casado, aposentado, RG: 2986104-7 SSP/MT, CPF: 

237.530.809-34, residentes e domiciliados na Rua das Maravilhas, n° 707, 

Centro, município de Carlinda/MT, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, vem, com fulcro no art. 1.238 e 1.243 do Código Civil, 

propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

61.536.744/0001 -10, com sede na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara 

Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836, na forma que passa a 

expor e requerer. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Inicialmente, afirmam, 

os autores, serem juridicamente necessitados, não possuindo condições 

de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo 

do sustento próprio ou de sua família, fazendo jus ao exercício do direito 

fundamental à GRATUIDADE DE JUSTIÇA, insculpido no art. 5º, LXXIV da 

CF e no art. 98 do CPC. DOS FATOS - Os autores são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 20, Quadra RS-20, 

localizado no loteamento Residencial Carlinda 1, com área de 500,00m² 

(quinhentos metros quadrados) situado no núcleo urbano do município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta. O imóvel permanece 

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

povoamento do município de Carlinda durante a década de 80 (oitenta), 

uma vez que os compradores originais não foram agraciados com os 

títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de 

quitação do bem. Assim, desde o ano de 1987, a posse do imóvel em 

questão tem sido transferida sem a devida regularização, apenas por meio 

de contratos de venda e compra, como se observa pelos documentos 

anexos ao processo. Por volta de 1987, a Cooperativa Cotia efetuou a 

venda do imóvel, por meio de compromisso de compra e venda para o Sr. 

Kazo Kato, sendo este o primeiro proprietário do imóvel. Posteriormente, 

esse terreno foi cedido pela Prefeitura Municipal de Carlinda ao Sr. José 

Bezerra da Silva, conjuntamente com sua esposa, Sra. Neuza Lourenço 

da Silva, outorgando todos os poderes de posse domínio sem quaisquer 

restrições. Nesse ínterim, os autores exercem a posse do imóvel urbano 

em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e 

pacífica), onde estabeleceram sua moradia habitual, há mais de 08 (oito) 

anos, ressaltando que o mesmo detém a cadeia possessória do lote há 

mais de 09 (nove) anos, pelo que faz jus à aquisição da propriedade por 

meio da usucapião. O conjunto das assertivas a comprovar o 

preenchimento dos requisitos para obtenção de usucapião será feito 

mediante os documentos que instruem a exordial e através da oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas. DOS PEDIDOS - Ante o exposto, requerem 
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sejam: a) Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, pois os autores não 

possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios; b) Determinada a citação, via postal, do réu 

para, querendo, contestar a ação; c) Determinada a citação pessoal, 

através de Oficial de Justiça, dos confinantes, bem como a citação, via 

Edital, dos réus ausentes, incertos e dos eventuais interessados; d) 

Intimada, via correio, a Fazenda Pública da União, do Estado de Mato 

Grosso e do Município para que manifestem eventual interesse na causa; 

e) Intimada a Defensoria Pública do Estado de todos os atos e termos do 

processo; f) Ao final, julgado procedente o pedido inicial para o fim de 

declarar o domínio dos autores sobre o referido imóvel; g) Após, expedido 

ofício ao CRI de Alta Floresta-MT para que efetue a transferência do 

imóvel para o nome dos autores, independentemente de emolumentos 

dada a hipossuficiência financeira da parte, e envie cópia atualizada do 

registro. Para provar o alegado, requer a juntada dos inclusos 

documentos, sejam ouvidas em audiência as testemunhas abaixo 

arroladas, bem como todos os meios de prova em direito permitidos." 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 20, Quadra RS-20, 

localizado no loteamento Residencial Carlinda 1, com área de 500,00m² 

(quinhentos metros quadrados), no núcleo urbano do município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT." 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

Exequente (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. Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, 

bem como os confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges 

(Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º  1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004231-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA CALIXTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Outros Interessados:

Cleonice Maria de Melo (CONFINANTES)

Ruth de F. Kaviluc (CONFINANTES)

Carlos Boroli (CONFINANTES)

Cleonilda Candida V. Bovoline (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004231-25.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA 

CALIXTO - CPF: 413.527.423 -49, RG 1.679.642-0 SSP-MT, brasileira, 

casada, vendedora autônoma, Endereço: Avenida Dom Pedro I, nº 560, 

Jardim Imperial, Alta Floresta-MT ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA 

FLORESTA PARTE REQUERIDA: INDECO INTEGRAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP, Endereço: Avenida 

Ludovico da Riva Neto, nº 3145, Centro, Alta Floresta-MT CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: "MARIA DA SILVA CALIXTO, brasileira, casada, 

vendedora autônoma, RG: 1679642-0 SSP/MT, CPF: 413.527.423-49, 

residente e domiciliada na Avenida Dom Pedro I, n° 560, Jardim Imperial, no 

município de Alta Floresta/MT, através da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso – Núcleo Alta Floresta, vem, com fulcro no art. 1.238 e 1.243 

do Código Civil, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL 

URBANO em face de INDECO – INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 03.115.268/0001-67, com sede no endereço na Avenida Ludovico da 

Riva Neto, nº 3145, Centro, na cidade de Alta Floresta/MT, endereço 

eletrônico falecom@colonizadoraindeco.com.br, na forma que passa a 

expor e requerer. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Inicialmente, afirma a 

parte autora ser juridicamente necessitada, não possuindo condições de 

arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, fazendo jus ao exercício do direito 

fundamental à GRATUIDADE DE JUSTIÇA, insculpido no art. 5º, LXXIV da 

CF e no art. 98 do CPC, indicando a Defensoria Pública para o patrocínio 

da causa. DOS FATOS - A autora é legítima possuidora do imóvel urbano 

denominado Lote 04, Quadra 14, Setor NW-A, com área de 633,78 m² 

(seiscentos e trinta e três metros quadrados e setenta e oito centímetros 

quadrados), município de Alta Floresta/MT, objeto da matrícula nº 697, 

Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta. 

O imóvel permanece registrado em nome da ré INDECO – Integração 

Desenvolvimento e Colonização, responsável pelo povoamento do 

município de Alta Floresta durante a década de 75, uma vez que os 

compradores originais não foram agraciados com os títulos de propriedade 

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

a autora exerce a posse do imóvel urbano em questão de forma 

ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde 

estabelece sua moradia habitual e detém a cadeia possessória do lote há 

mais de 17 (dezessete) anos, pelo que faz jus à aquisição da propriedade 

por meio da usucapião. O conjunto das assertivas a comprovar o 

preenchimento dos requisitos para obtenção de usucapião será feito 

mediante os documentos que instruem a exordial e através da oitiva das 

testemunhas arroladas. DOS PEDIDOS - Ante o exposto, requer sejam: a) 

Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, pois a autora não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios; b) Determinada a citação do réu, para, querendo, 

contestar a ação ; c) Determinada a citação pessoal, através de Oficial de 

Justiça, dos confinantes, bem como a citação, via Edital, dos réus 

ausentes, incertos e dos eventuais interessados; d) Intimada, via correio, 

a Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município 

para que manifestem eventual interesse na causa; e) Intimada a 

Defensoria Pública do Estado de todos os atos e termos do processo; f) 

Ao final, julgado procedente o pedido inicial para o fim de declarar o 

domínio da autora sobre o referido imóvel, conforme memorial anexo aos 

autos; g) Após, expedido ofício ao CRI de Alta Floresta-MT para que 

efetue a transferência do imóvel para o nome da autora, 

independentemente de emolumentos dada a hipossuficiência financeira da 

parte, e envie cópia atualizada do registro. Para provar o alegado, requer 

a juntada de documentos, sejam ouvidas em audiência as testemunhas 

arroladas, bem como todos os meios de prova em direito permitidos." 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote 04, Quadra 14, localizado 

no Setor NW-A, com área de 633,78 m² (seiscentos e trinta e três metros 

quadrados e setenta e oito centímetros quadrados), no município de Alta 

Floresta/MT, objeto da matrícula nº 697, Livro 2-C, do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT." DESPACHO/DECISÃO: 

“Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da Exequente (pessoa física) 

de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 
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despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, bem como os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF). Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por entender ser medida desnecessária. Neste sentido segue a 

jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - 

Curador especial.- Aos réus e interessados incertos, citados por edital, 

não deve ser nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve 

ser excluída.- Se não era o caso de nomeação do curador especial não se 

pode conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se a requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação. Intimem-se a Fazenda 

Pública da União, Estado e Município de Alta Floresta para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa. Intime-se o Douto 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. 

Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004182-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIMELIA CAETANO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MILTON AMARAL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONILDO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004182-81.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: DIMELIA CAETANO DA 

SILVA ALVES - CPF: 948.59.221-15, RG 1.428.888-5 SEJSP/MT, brasileira, 

casada, do lar, Endereço: Rua João Rocha Guimarães, nº 260, CENTRO, 

CARLINDA-MT ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA 

PARTE REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, CNPJ 61.536.744/0001-10, Endereço: RUA 

MÁRIO BORIN, Nº 165, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ-SP CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: "DIMELIA CAETANO DA SILVA ALVES (Procuradora 

do Senhor Milton Rodrigues da Silva (pai) e Cezar Rodrigues da Silva 

(irmão), José Aparecido Rodrigues da Silva (irmão) e Marta Rodrigues da 

Silva (irmão), brasileira, casada, do lar, RG: 1428888-5 SEJSP/MT, CPF: 

948.59.221-15, residente e domiciliada na Rua João Rocha Guimarães, nº 

260, Centro, município de Carlinda/MT, através da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, vêm, com fulcro no art. 1.238, p.ú, do CC/2002, 

ingressar com AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, 

com sede no endereço na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na 

cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836, pelos motivos a seguir delineados: 

DOS FATOS - Nos anos 80, no auge das políticas para o povoamento da 

região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o Governo Federal 

transferiu a área que corresponde atualmente o Município de Carlinda/MT 

em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse 

o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. A ora requerida iniciou o 

povoamento do Município de Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 

90 vendeu vários lotes às famílias que se mudaram para referida 

localidade, muitas vindas da região Sul do País. Houve o povoamento do 

Município de Carlinda/MT, entretanto, a população colocada na posse dos 

lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com os títulos de propriedade 

imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT, recebendo tão só recibo de quitação pela aquisição dos lotes 

urbanos. O empreendimento da ora requerida Cooperativa Cotia não 

obteve o sucesso que se esperava, sendo que a mesma fechou suas 

portas na cidade de Carlinda/MT nos anos 90. A atual questão fundiária do 

Município de Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população 

carlidense não detém o título de propriedade de seus lotes. Feita essa 

breve introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a 

questão fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o 

pedido inicial. A autora é a legítima possuidora do imóvel urbano com área 

de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano 

nº 01, quadra R-22, Loteamento Embrião Urbano, Município de Carlinda/MT, 

objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, registrado no primeiro serviço 

notarial e registral da Comarca de Alta Floresta/MT. Insta salientar, que o 

contrato de posse imóvel está registrado no nome do Sr. MILTON 

RODRIGUES DA SILVA (pai da requerente), entretanto, é viúvo em razão 

do falecimento da Sr.ª MARIA CAETANO DA SILVA. Cumpre ressaltar que 

o genitor e os demais irmãos estão residindo no imóvel, oportunidade na 

qual outorgaram poderes a requerente por intermédio de instrumento 

público. O imóvel está registrado no 1º serviço notarial e Registral da 

Comarca de Alta Floresta-MT em nome da ora requerida Cooperativa 

Agrícola de Cotia. Ocorre que, no dia 31 de outubro de 1989 a requerida 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA vendeu o lote objeto da lide a Sr. 

JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO conforme se verifica pelo contrato 

anexo aos autos, todavia não fora confeccionada a escritura de compra e 

venda, razão pela qual permanece a propriedade do bem junto ao CRI em 

nome da requerida. Por fim, no dia 16 de março de 1999, o imóvel, foi 

adquirido pelo genitor da requerente o Sr. MILTON RODRIGUES DA SILVA. 

Portanto, a requerente detém a cadeia possessória, do lote urbano há 

mais de 15 anos, sendo que a posse sempre foi exercida de forma 

ininterrupta e pacífica. Em tempo, a requerente realizou no imóvel a 

construção de uma casa, a qual se destina a moradia da família. DOS 

PEDIDOS - Ante o exposto, requer: a) os benefícios da Justiça Gratuita, 

com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. art. 4º 

da Lei nº 1.060/50, pois os requerentes não têm condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inclusa declaração; b) a citação da requerida, no endereço indicado no 

preâmbulo, para, querendo, contestar o pedido inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, 

consignando no mandado as advertências do art. 334 e 344 do CPC/2015; 

c) citação pessoal, através de Oficial de Justiça, dos confinantes; d) a 

intimação via correio, da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato 

Grosso e do Município, na forma do art. 943 do CPC, para que manifestem 

eventual interesse na causa; e) notificação via Correio, do Unibanco – 

União de Bancos Brasileiros S/A, inscrito no CNPJ sob nº 

33.700.394/0001-40, com endereço na Av. Eusébio Matoso nº 891, Bairro 

Pinheiros, São Paulo-SP, CEP: 05.423-901, do inteiro teor dessa ação, face 

o protocolo averbado junto a matrícula do imóvel, para, querendo, ingresse 

da ação na condição de assistente; f) intimação do Ministério Público 

Estadual para acompanhar o feito; g) intimação pessoal da Defensoria 

Pública de todos os atos e termos do processo, nos termos da LC 80; h) 

ao final, a total procedência do pedido inicial, para o fim de declarar o 

domínio (através da usucapião) da requerente e dos seus irmãos 

(representando o espólio de Maria Caetano da Silva) e do seu genitor, 

sobre a área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), identificado 

pelo lote urbano nº 01, quadra R-22 no Município de Carlinda/MT, objeto da 

matrícula nº 1.403, Livro 2-G, registrado no primeiro serviço notarial e 

registral da Comarca de Alta Floresta/MT, a qual foi adquirido pela 

requerente ; i) após o trânsito em julgado da sentença, expedição de ofício 

ao CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, para que efetue a transferência 

do lote identificado pelos 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), 

identificado pelo lote urbano nº 01, quadra R-22, município de Carlinda-MT, 

objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, registrado no primeiro serviço 

notarial e registral da Comarca de Alta Floresta/MT, conforme memorial 

descritivo em anexo, cuja propriedade pertence a requerente; j) 
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condenação da requerida no pagamento das verbas de sucumbência, 

consistente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, devendo ser depositados em favor da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, mediante depósito no Banco nº 001 – Banco do 

Brasil, Agência n.º 3834-2, conta corrente nº 1041.050-3; l) protestam 

provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, 

requerendo, desde logo, o depoimento pessoal da requerida e a oitiva da 

testemunha abaixo, reservando-se o direito de usar os demais recursos 

probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação." 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote Urbano 01, Quadra R-22, 

com área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), situado no 

loteamento denominado Embrião Urbano, município de Carlinda/MT, objeto 

da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta/MT." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a 

inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Exequente (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. Cite-se, a requerida no 

endereço declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores 

e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador especial 

aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser 

medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004248-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BREGALANTI (AUTOR(A))

APARECIDA FAGUNDES DE SOUZA BREGALANTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO DE PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

VENILSON DE SOUZA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004248-61.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: MAURO BREGALANTI - 

CPF: 314.306.001-87, RG 10963 SSP/MT, brasileiro, casado, lavrador, e 

sua esposa APARECIDA FAGUNDES DE SOUZA BREGALANTI - CPF: 

002.947.081-11, RG 97699-8 SSP/MT, brasileira, casada, do lar, Endereço: 

RUA PROF JOSÉ VILSON, Nº 477, CENTRO, CARLINDA-MT 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA PARTE REQUERIDA: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, CNPJ 61.536.744/0001-10, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

Nº 165, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ-SP CITANDO(S): REQUERIDOS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: 

"MAURO BREGALANTI, brasileiro, casado, lavrador, RG: 10963 SSP/MT, 

CPF: 314.306.001-87, e sua esposa APARECIDA FAGUNDES DE SOUZA 

BREGALANTI, brasileira, do lar, RG: 97699-8 SSP/MT, CPF: 

002.947.081-11, residentes e domiciliados na Rua Professor José Wilson, 

nº 477, Centro, Carlinda/MT, vêm, com fulcro no art. 1.238, p.ú, do CC, 

ingressar com AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, 

com sede na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de 

Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836, pelos motivos a seguir delineados: DOS 

FATOS - Nos anos 80, no auge das políticas para o povoamento da região 

extremo norte do Estado de Mato Grosso, o Governo Federal transferiu a 

área que corresponde atualmente o Município de Carlinda/MT em favor da 

ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse o 

povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. A ora requerida iniciou o 

povoamento do município de Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 

90 vendeu vários lotes às famílias que se mudaram para referida 

localidade, muitas vindas da região Sul do País. Houve o povoamento do 

Município de Carlinda/MT, entretanto, a população colocada na posse dos 

lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com os títulos de propriedade 

imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT, recebendo tão só recibo de quitação pela aquisição dos lotes 

urbanos. O empreendimento da ora requerida Cooperativa Cotia não 

obteve o sucesso que se esperava, sendo que a mesma fechou suas 

portas na cidade de Carlinda/MT nos anos 90. A atual questão fundiária do 

Município de Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população 

carlidense não detém o título de propriedade de seus lotes. Feito essa 

breve introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a 

questão fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o 

pedido inicial. Os autores da ação são casados, portanto, são legítimos 

possuidores do imóvel urbano com área de 500,00 m² (quinhentos metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano nº 16, quadra R-4, Loteamento 

Embrião Urbano Carlinda, município de Carlinda/MT. Ocorre que, no dia 15 

de fevereiro de 1985 a requerida COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA 

vendeu o lote objeto da lide a o SR. JOSÉ PEREIRA, conforme se verifica 

pelo contrato anexo aos autos, todavia não fora confeccionada a 

escritura de compra e venda, razão pela qual permanece a propriedade do 

bem junto ao CRI em nome da ora requerida. Por fim, no dia 06 de junho de 

2014 o referido imóvel foi adquirido pelos requerentes MAURO 

BREGALANTI e APARECIDA FAGUNDES DE SOUZA BREGALANTI. 

Portanto, os requerentes detêm a cadeia possessória, do imóvel há 33 

anos, sendo que a posse sempre foi exercida de forma ininterrupta e 

pacífica. Em tempo, os requerentes realizaram no imóvel a construção de 

uma casa, a qual se destina a moradia da família. DOS PEDIDOS - Ante o 

exposto, requerem: a) os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. art. 4º da Lei nº 

1.060/50, pois os requerentes não têm condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inclusa declaração; b) a citação da requerida, no endereço indicado no 

preâmbulo, para, querendo, contestarem o pedido inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, 

consignando no mandado as advertências do art. 334 e 344 do CPC/2015 ; 

c) citação pessoal, através de Oficial de Justiça, dos confinantes; d) a 

intimação via correio, da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato 

Grosso e do Município, na forma do art. 943 do CPC, para que manifestem 

eventual interesse na causa; e) notificação, via Correio, do Unibanco – 

União de Bancos Brasileiros S/A, inscrito no CNPJ sob nº 33.700.394/0001 

-40, com endereço na Av. Eusébio Matoso, nº 891, Bairro Pinheiros, São 

Paulo-SP, CEP: 05.423-901, do inteiro teor dessa ação, face o protocolo 

averbado junto a matrícula do imóvel, para, querendo, ingresse da ação na 

condição de assistente; f) intimação do Ministério Público Estadual para 

acompanhar o feito; g) intimação pessoal da Defensoria Pública de todos 

os atos e termos do processo, nos termos da LC 80 ; h) ao final, a total 

procedência do pedido inicial, para o fim de declarar o domínio (através de 

usucapião) do requerente sobre a área de 500,00 m² (quinhentos metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano nº 16, quadra R-4, Loteamento 

Embrião Urbano Carlinda, município de Carlinda/MT, a qual foi adquirida 

pelos requerentes; i) A expedição de ofício ao CRI da Comarca de Alta 
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Floresta/MT requisitando certidão de matrícula atualizada do imóvel urbano 

identificado pela área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), 

identificado pelo lote urbano nº 16, Quadra R-4, Loteamento Embrião 

Urbano, município de Carlinda/MT, uma vez que há resposta anexo aos 

autos, informando que não existe registro do Lote nº 16 na Quadra RS-04 

; j) após o trânsito em julgado da sentença, expedição de ofício ao CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT, para que efetue a transferência do lote 

identificado pela área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), 

identificado pelo lote urbano nº 16, quadra R-4, Loteamento Embrião 

Urbano, município de Carlinda/MT; k) condenação da requerida no 

pagamento das verbas de sucumbência, consistente no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser depositados 

em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mediante 

depósito no Banco nº 001 - Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, conta 

corrente nº 1041.050-3 ; l ) protestam provar o alegado por todos os 

meios de prova em direito permitidos, requerendo, desde logo, o 

depoimento pessoal da requerida e a oitiva da testemunha, reservando-se 

o direito de usar os demais recursos probatórios que se fizerem 

necessários ao deslinde da ação." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: "Lote Urbano 16, Quadra R-4, com área de 500,00 m² 

(quinhentos metros quadrados), situado no loteamento denominado 

Embrião Urbano, município de Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, 

Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (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. Cite-se, a requerida no endereço 

declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores e os 

respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador especial 

aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser 

medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº 1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004249-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUSANIR MARIA VIEIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

Luzia Augusta de Souza (CONFINANTES)

Antonio Carlos de Souza (CONFINANTES)

Lucia de Souza (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004249-46.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: LUSANIR MARIA 

VIEIRA LIMA - CPF: 023.408.231 -37, RG 644.902-6 SSP/MT, brasileira, 

viúva, Endereço: Rua Campo Grande, nº 25, Bairro Boa Vista, Carlinda-MT 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA PARTE REQUERIDA: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, CNPJ 61.536.744/0001-10, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

Nº 165, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ-SP CITANDO(S): REQUERIDOS 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: 

"LUSANIR MARIA VIEIRA LIMA, brasileira, viúva, beneficiária do INSS, RG: 

0644902-6 SSP/MT, CPF: 023.408.231-37, residente e domiciliada na Rua 

Campo Grande, n° 25, Bairro Boa Vista, município de Carlinda/MT, pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem, 

respeitosamente, com fulcro no art. 1.238 e 1.243 do Código Civil, propor a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, nº 165, 

Chácara Urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836, endereço 

eletrônico desconhecido, na forma que passa a expor e requerer. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Inicialmente, afirma a autora ser juridicamente 

necessitada, não possuindo condições de arcar com as custas judiciais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, fazendo jus ao exercício do direito fundamental à GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA, insculpido no art. 5º, LXXIV da CF e no art. 98 do CPC, indicando 

a Defensoria Pública para o patrocínio da causa. DOS FATOS - A autora é 

legítima possuidora do imóvel urbano denominado Lote 04, Quadra RS-11, 

localizado no loteamento Residencial Carlinda 1, com área de 360,00 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados), situado no núcleo urbano do 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o nº 1.403, Livro 2-G. O imóvel 

permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola de Cotia, 

responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a década 

de 80, uma vez que os compradores originais não foram agraciados com 

os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com o recibo de 

quitação do bem. Assim, desde o ano de 1994 a posse do imóvel em 

questão tem sido transferida sem a devida regularização, apenas por meio 

de contratos de venda e compra, como se observa pelos documentos 

anexos aos autos. Por volta de 1994, a Cooperativa Cotia efetuou a venda 

do imóvel, por meio de compromisso de compra e venda para o Sr. José 

Rosa Righer conjuntamente com sua esposa Elza Bispa Righer, sendo 

este o primeiro proprietário do imóvel. Posteriormente, já no ano de 2012, o 

Sr. José Rosa Righer efetuou a venda do respectivo imóvel para a Sra. 

Lusanir Maria Vieria Lima, conforme o contrato de compra e venda e as 

procurações em anexo, outorgando todos os poderes de posse domínio 

sem quaisquer restrições, de acordo com o contrato anexo aos autos. 

Nesse ínterim, a autora exerce a posse do imóvel urbano em questão de 

forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde 

estabeleceu sua moradia habitual, há mais de 6 (seis) anos, ressaltando 

que a mesma detém a cadeia possessória do lote há mais de 6 (seis) 

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

O conjunto das assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos 

para obtenção de usucapião será feito mediante os documentos que 

instruem a exordial e através da oitiva das testemunhas arroladas. DOS 

PEDIDOS - Ante o exposto, requer sejam: a) Deferidos os benefícios da 

Justiça Gratuita, pois a autora não possui condições de arcar com o 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; b) 

Determinada a citação, via postal, do réu no endereço acima fornecido 

para, querendo, contestar a ação; c) Determinada a citação pessoal, 

através de Oficial de Justiça, dos confinantes, bem como a citação, via 

Edital, dos réus ausentes, incertos e dos eventuais interessados; d) 

Intimada, via correio, a Fazenda Pública da União, do Estado de Mato 

Grosso e do Município para que manifestem eventual interesse na causa; 

e) Intimada a Defensoria Pública do Estado de todos os atos e termos do 

processo; f) Ao final, julgado procedente o pedido inicial para o fim de 

declarar o domínio da autora sobre o imóvel urbano denominado Lote 04, 

Quadra RS-11, localizado no Residencial Carlinda 1, com área de 360,00 

m² (trezentos e sessenta metros quadrados), objeto da matrícula nº 1.403, 

Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta; 
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g) Após, expedido ofício ao CRI de Alta Floresta-MT para que efetue a 

transferência do imóvel para o nome da autora, independentemente de 

emolumentos dada a hipossuficiência financeira da parte, e envie cópia 

atualizada do registro. Para provar o alegado, requer a juntada dos 

inclusos documentos, sejam ouvidas em audiência as testemunhas 

arroladas, bem como todos os meios de prova em direito permitidos." 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote Urbano 04, Quadra RS-11, 

com área de 360,00m² (quinhentos metros quadrados), situado no 

loteamento denominado Residencial Carlinda 1, município de Carlinda/MT, 

objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Alta Floresta/MT." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a 

inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Exequente (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. Cite-se, a requerida no 

endereço declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores 

e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador especial 

aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser 

medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº 1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004251-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA RAMALHO (AUTOR(A))

CLEIDE BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

Jorge do Nascimento (CONFINANTES)

Josi Alves da Silva (CONFINANTES)

Joaquim Damasceno (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004251-16.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA 

RAMALHO - CPF: 393.904.20 -30, RG 348.003 SSP/MT, brasileiro, 

convivente, domador, Endereço: Chácara Nossa Senhora Aparecida, nº 

12, Linha 11, Carlinda-MT e CLEIDE BEZERRA DA SILVA - CPF: 

858.476.581 -68, RG 28.416.945 SSP/MT, brasileira, convivente, do lar, 

Endereço: Chácara Nossa Senhora Aparecida, nº 12, Linha 11, 

Carlinda-MT ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO ALTA FLORESTA PARTE 

REQUERIDA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, CNPJ 61.536.744/0001-10, Endereço: RUA 

MÁRIO BORIN, Nº 165, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ-SP CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: "CLEIDE BEZERRA DA SILVA, brasileira, convivente, 

do lar, RG: 28416945 SSP/MT, CPF: 858.476.581 -68 e seu esposo 

VALDIR PEREIRA RAMALHO, brasileiro, domador, RG: 348003 SSP/MT, 

CPF: 393.904.20 -30, residentes e domiciliados na Chácara Nossa 

Senhora Aparecida, n° 12, Linha 11, município de Carlinda/MT, CEP: 

78.587-000, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

vem, com fulcro no art. 1.238 e 1.243 do Código Civil, propor a presente 

AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 61.536.744/0001-10, 

com sede na Rua Mario Borin, nº 165, Chácara Urbana, na cidade de 

Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836, na forma que passa a expor e requerer. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Inicialmente, afirmam os autores serem 

juridicamente necessitados, não possuindo condições de arcar com as 

custas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, fazendo jus ao exercício do direito fundamental à 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA, insculpido no art. 5º, LXXIV da CF e no art. 98 

do CPC, indicando a Defensoria Pública para o patrocínio da causa. DOS 

FATOS - Os autores são legítimos possuidores do imóvel urbano 

denominado Chácara 12 (doze), localizado na Gleba P.A. Carlinda, com 

área de 3.000 hectares (três hectares), situado no município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta. O imóvel permanece 

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

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

que os compradores originais não foram agraciados com os títulos de 

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

Assim, desde o ano de 1985 a posse do imóvel em questão tem sido 

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

venda e compra, como se observa pelos documentos anexos aos autos. 

Por volta de 1992, a Cooperativa Cotia efetuou a venda do imóvel, por meio 

de compromisso de compra e venda para o Sr. José Alves da Silva, sendo 

este o primeiro proprietário do imóvel. Já no ano de 2001, o Sr. José Alves 

efetuou a venda do respectivo imóvel para o Sr. Manuel Alves da Silva, 

conforme o contrato de compra e venda e as procurações anexos aos 

autos. Posteriormente, já no ano de 2008, o Sr. Manuel realizou a venda do 

imóvel da mesma forma (contrato de compra e venda) para o Sr. Valdeci 

Barbosa da Silva. Contudo, no ano de 2013, o Sr. Valdeci vendeu da 

mesma forma para o Sr. Jairo dos Santos Primo. Em seguida, no ano de 

2014, o Sr. Jairo realizou a venda deste imóvel para o Sr. Valdir Pereira 

Ramalho outorgando todos os poderes de posse domínio sem quaisquer 

restrições, de acordo com o contrato em anexo. Nesse ínterim, os autores 

exercem a posse do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta 

(contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceram sua 

moradia habitual, há mais de 04 (quatro) anos, ressaltando que o mesmo 

detém a cadeia possessória do lote há mais de 04 (quatro) anos, pelo que 

faz jus à aquisição da propriedade por meio de usucapião. O conjunto das 

assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

usucapião será feito mediante os documentos que instruem a exordial e 

através da oitiva das testemunhas arroladas. DOS PEDIDOS - Ante o 

exposto, requerem sejam: a) Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, 

pois os autores não possuem condições de arcar com o pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios; b) Determinada a 

citação, via postal, do réu no endereço acima fornecido para, querendo, 

contestar a ação; c) Determinada a citação pessoal, através de Oficial de 

Justiça, dos confinantes, bem como a citação, via Edital, dos réus 

ausentes, incertos e dos eventuais interessados; d) Intimada, via correio, 

a Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município 

para que manifestem eventual interesse na causa; e) Intimada a 

Defensoria Pública do Estado de todos os atos e termos do processo; f) 

Ao final, julgado procedente o pedido inicial para o fim de declarar o 

domínio dos autores sobre o imóvel denominado Chácara 12 (doze), 

localizado na Gleba P.A. Carlinda, com área de 3.000 hectares (três 

hectares), objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Alta Floresta; g) Após, expedido ofício ao CRI 

de Alta Floresta-MT para que efetue a transferência do imóvel para o 

nome dos autores, independentemente de emolumentos dada a 

hipossuficiência financeira da parte, e envie cópia atualizada do registro. 

Para provar o alegado, requer a juntada dos inclusos documentos, sejam 
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ouvidas em audiência as testemunhas arroladas, bem como todos os 

meios de prova em direito permitidos." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: "Imóvel denominado Chácara 12, com área de 3.000 

hectares, situado no município de Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 

1.403, Livro 2-G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial, bem como 

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (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. Cite-se, a requerida no endereço 

declinado na inicial, bem como os confinantes e os possuidores e os 

respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no 

artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador especial 

aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender ser 

medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº 1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012) Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça certificar se o requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na 

causa. Intime-se o Douto Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 33/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de JANEIRO de 2019, que 

servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala reserva 

os plantonistas do dia seguinte:

* A Portaria nº 33/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 223/2018 -Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE 

PLANTÃO para o mês de JANEIRO de 2019, integrada pelos Meritíssimos 

Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao Serviço 

de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão 

Regional do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado 

após o horário final do expediente, com término na sexta-feira seguinte no 

início do expediente:

* A Portaria nº 223/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 212715

Numeração Única: 6865-20.2018.8.11.0004

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Processual

Requerente: Emilene Aparecida Ferreira Peres

Advogado(s): -

Requerido: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Banco do Brasil S/A

Advogado(s): Sérvio Túlio Barcelos - OAB 14258

Jacó Carlos Silva Coelho - OAB 15013

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 21/01/2019 às 16:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 212724

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Euripedes Miguel da Silva

Advogado(s): -

Requerido: Sr. Renan

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 12/12/2018 às 17:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 313-30.2004.811.0004

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

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

PARTE AUTORA: Alcido Nilson, Paulo Sillas Lacerda

PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvomat Indústria de Carvão Matogrossense 

Ltda

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 DESPACHO

Processo nº : 313-30.2004.811.004 (Cód. 39540).

Vistos, etc.

1. Tendo em vista o efeito infringente dos embargos de declaração 

(páginas 943 usque 952), manejados por Carvomat - Indústria de Carvão 

Matogrossense Ltda, intime-se a parte contrária para que sobre eles se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Por força do conteúdo aduzido no 

ventre dos mencionados embargos, determino a suspensão do 

cumprimento dos mandados outrora expedidos até posterior deliberação.

2. Ultrapassado o prazo para manifestação da parte embargada, faça 

conclusos.

3. Cumpra-se.

4.

Barra do Garças, 06 de Dezembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 VISTOS.

1. Analisando os autos verifica-se que os Executados apesar de citados à 

fl.30 não apresentaram defesa. Desse modo, CHAMO O FEITO A ORDEM e 

DECRETO a revelia dos Executados, com fulcro no art. 344 do CPC.
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2. Outrossim, se faz necessário a suspensão do leilão agendado para o 

dia 04/12/2018, uma vez que não foi realizada a intimação dos 

coproprietários, conforme dispõe o art. 889, II, CPC.

3. SUSPENDA-SE o leilão designado para o dia 04/12/2018 e INTIMEM-SE 

os coproprietários acerca da alienação judicial do imóvel penhorado às fls. 

34/35.

4. Após voltem-me conclusos.

5. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 293723 Nr: 15125-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA ALBERTO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Bezerra Braga Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora, de forma especificada, quantifique os valores que 

entende devidos a título de danos materiais e/ou morais, nos termos do art. 

292, V e VI, CPC/2015, instruindo o feito com os documentos que se 

fizerem necessários a tal comprovação ou desista do pedido indenizatório, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 293796 Nr: 15171-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Antonio Marques Peres & cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Nogueira Filho - 

OAB:31521/GO, Paulo Emilio Martins e Cunha - OAB:9004/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DECLINO da 

competência em favor do Juízo da Vara Cível da Comarca de Montes 

Claros-GO, a fim de que possa processar e julgar a presente tutela 

cautelar de caráter antecedente, bem como ulterior ação principal, nos 

termos do que disciplina o art. 47 c/c art. 64, § 1º, ambos do 

CPC/2015.19.REMETA-SE o presente feito ao aludido juízo, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.20.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198443 Nr: 2760-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarso Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO –Infojud

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207541 Nr: 8050-98.2015.811.0004

 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: Marcel Pereira Barros

 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: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO 

PICCHI - OAB:224962, Sidarta Staciarini Rocha - OAB:GO-20.630

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 489/562 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275073 Nr: 4126-74.2018.811.0004

 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: MARIA PEREIRA MARANHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 73/101v foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281946 Nr: 8263-02.2018.811.0004

 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: Marcos Junqueira Cardoso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Viseu - OAB:OAB/SP 

117.417

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 43/67 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165558 Nr: 7682-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado, Coracy Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestarem sobre auto de avaliação de fls. 183/184 , no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195980 Nr: 1104-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Victor de Jesus Camara, Nelson Willians & 

Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edifício Fabiana - CONDOMÍNIO, José Victor de 

Jesus Camara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, Vanessa 

Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte executada, 

José Vitor de Jesus Camara, via DJE, para nos termos do artigo 523, §1º 

do CPC/2015, para efetudar o pagamento do débito no valor de R$ 

1.041,22 (um mil e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), no prazo 

de 15 ( quinze) dias, nos termos de decisão proferida de fls. 144/145v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268166 Nr: 18169-50.2017.811.0004

 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: Thiago Magalhães Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Vicente de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Bernardes - 

OAB:136656/MG., Bruna Gomes de Moraes - OAB:21078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AMERICO - 

OAB:MT/21.256

 Certifico que a contestação e documentos apresentados pelo requerido 

às fls. 119/127 são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232683 Nr: 10982-25.2016.811.0004

 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: Devanilton Caldeira Brant de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Vieira Borges, Arlete Zamban Borges, 

TERCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Alega o autor que possui o imóvel com matrícula 

25.976, localizado na Rua Manoel Camerino, s/n, bairro União, nesta 

cidade, desde 15 de fevereiro de 2006, totalizando um prazo de, 

aproximadamente, 10 anos, de forma mansa, contínua e pacífica. O autor, 

juntamente com sua família, estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual. 

Sustenta que preenche os requisitos para o reconhecimento de 

usucapião. Desta feita, REQUER seja deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita, citado o(s) requerido(s), os confinantes e eventuais 

interessados, intimadas as Fazendas Públicas e o Ministério Público para, 

ao final, seja declarado o domínio do Requerente sobre a área 

usucapienda, determinando a expedição do respectivo mandado de 

transcrição da sentença no Cartório de Registro de Imóveis.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel urbano, situado na Rua Manoel 

Camerino, s/n, Bairro União, cidade de Barra do Garças-MT, registrado no 

CRI local sob matrícula 25.976.

Despacho/Decisão: Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO, movida por 

DEVANILTON CALDEIRA BRANT DE SOUZA em desfavor de ALCEU 

VIEIRA BORGES E OUTRO, todos qualificados nos autos.Embora a lei 

processualista tenha unificado os ritos para o processamento das ações 

de conhecimento em que, após a análise dos requisitos e pressuposto das 

condições da ação, deverá ser designada audiência de conciliação, no 

caso em tela, verifico que este ato não tenha efetividade, em razão das 

providências a serem adotadas, tais como: citação dos requeridos, 

confinantes e eventuais interessados, via edital, etc., tornando-se 

prejudicado o contido do artigo 334, caput do Código de Processo Civil. 

Isto posto, nos termos § 4o, II do mesmo artigo supramencionado 

determino que sejam tomadas as providências abaixo: a) Citem-se todos 

os requeridos com endereço conhecido, via mandado judicial, para que 

tome conhecimento da presente ação, e querendo, apresente defesa no 

prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em revelia. c) Citem-se, 

pessoalmente, os confinantes, na forma do § 3º do art. 246 do código de 

Processo Civil, d) Citem-se, VIA EDITAL, com o prazo de 20 (vinte) dias, o 

requerido com endereço desconhecido, bem como os terceiros e 

eventuais interessados, na forma do artigo 257 e 259, I, ambos do Código 

de Ritos Cíveis, para que, apresentem defesa no prazo de 15 dias, sob 

pena de incorrer em revelia. e) Quedando-se inertes, remeta-se o feito à 

Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora, nos termos do art. 

72, do Código de Processo Civil. d) Por fim, Intimem-se as Fazendas 

Públicas, nas três esferas, para que, querendo, se manifestem sobre os 

pedidos contidos na exordial, no prazo de 15 dias. Expeça-se o 

necessário.As 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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 29 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244887 Nr: 2696-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Masetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio de Almeida Ferreira - 

OAB:19625/MT., FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 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 exequente, via DJE, 

para requerer o que de direito conforme decisões de fls. 47/50v, no prazo 

de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 2941-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP

 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: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610-MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação nos autos e requerer o que de direito, no prazo de 10 ( dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275955 Nr: 4702-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norsa Refrigerantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Brown Da Maia Pithon 

- OAB:8.406/ BA

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 75/84v foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165231 Nr: 7233-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marco paulo galera mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67793 Nr: 1312-75.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. V. SOUZA CEREAIS, Francisco Newton 

Mauerverck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as correspondencias devolvidas conforme fls. 

149/150, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180771 Nr: 2685-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte executada, via 

DJE, para nos termos de decisão de fls 79/81v manifestar nos autos, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72396 Nr: 5659-54.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco s/a da Comarca de Osasco, 

Bradesco Vida & Previdência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - 

OAB:MT 7.814, Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti - 

OAB:OAB/MT17209/A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestarem sobre os cáuculos de débitos atualizados 

apresentados de fls. 397/399, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254555 Nr: 9315-67.2017.811.0004

 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: José Vitor de Jesus Câmara, José Vitor de Jesus 

Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araujo de Jesus Câmara, Fabiana 

Rodrigues Câmara, Gabriel de Araujo de jesus Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT, Luiz Regis Galvão Filho - OAB:SP 147.387

 Impulsionamento por certidão

Certifico que os embargos de declaração apresentados conforme fls. 

107/108 foi apresentado tempestivamente. E Conforme legislação 

processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para manifestar 

nos autos sobre os referidos embargos de declaração, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264662 Nr: 15944-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farmavida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 116/130 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276333 Nr: 4974-61.2018.811.0004

 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): Raifa Ribeiro Hamida do Carmo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 257,00, na 

cidade de Torixoreu, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264662 Nr: 15944-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farmavida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico que a data da audiência de concliliação designada à fls. 115. é 

para o dia 21 de janeiro de 2019 as 10h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156574 Nr: 8883-58.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva de Souza dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5.736

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 240/243 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente. E conforme artigo 1.010 

do CPC, impulsiono os presentes autos para intimação da parte apelada 

para contrarrazoar no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244633 Nr: 2494-47.2017.811.0004

 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: Claudia Maria Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 109/119 apresentado pela 

parte autora, fora interposto tempestivamente, sendo beneficiario da 

justiça gratuita. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes 

autos para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271288 Nr: 1810-88.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 55/89 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178226 Nr: 64-30.2014.811.0004

 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: Madalena Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, E. L. Esteves Imobiliária, Claudieli Peres de Amorim 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 175/176 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269807 Nr: 892-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DE MOURA (LIMPEX 

PRODUTOS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS), FERNANDA 

SOARES NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestar sobre decisão de fls 89/91v, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186192 Nr: 7247-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Célio Elias Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navesa Nacional de Veículos Ltda, Vascovel 

Distribuidora de Veículos Ltda, Ford Motor Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA RASSI 

PARANHOS - OAB:22830, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 134/160 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232683 Nr: 10982-25.2016.811.0004

 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: Devanilton Caldeira Brant de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Vieira Borges, Arlete Zamban Borges, 

TERCEIROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 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 contestação de folhas 82/98, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290005 Nr: 12999-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gustavo Cabrera Machado de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via 

DJE, para informar que a certidão requerida já fora confeccionada e já 

está disponível para ser retirada na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162815 Nr: 4116-40.2012.811.0004

 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 Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. Bettini Corretora - Me, Alcione Alves 

Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as correspondencias devolvidas de fls. 210/211, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234545 Nr: 12420-86.2016.811.0004

 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: Zootec Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários, João Antonio Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Torixoréu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 292598 Nr: 14453-78.2018.811.0004

 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: MOTOGARÇAS COM. E PART. LTDA, Motogarças 

Comércio de Veículos & Peças Ltda, San Lorenzo Park Hotel Ltda, Prestal 

P. Serviços Ltda - ME, Administradora Bela Formosa Ltda, Administradora 

e Locadora Águas Xingu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Brunetto - 

OAB:20128/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/7.680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.18.CUMPRA-SE a decisão de fls. 

846/852.19.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185587 Nr: 6757-30.2014.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Alves Curcino, Lucélia Santos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, 

Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, MAURICIO SILVEIRA 

JUNIOR - OAB:22227/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do Dr. Andrey da Silva Carvalho, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247681 Nr: 4679-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Francisco Franco Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vicente Francisco Franco, Espólio 

de Nelimaria da Fonseca Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT, Eliz Maria Arantes da Silva Borges - OAB:19967/mt, 

Lanes Pereira da Silva - OAB:10.714-MT, Leandra Ribeiro de Sousa 

Nunes - OAB:21708, Lucas Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0, 

Rayline Sousa Lacerda Rodrigues - OAB:MT 18.271

 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 

devolução da carta de citação de fls. 79/80, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206918 Nr: 7709-72.2015.811.0004

 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): Roberto Ângelo de Farias, Matrinxã 

Transportes e Serviços Agrícolas Ltda, Leandro Valoes Soares, 

Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da Silva Sousa, Ailton Alves 

Teixeira, Paulo Sérgio da Silva, Paulo César Raye de Aguiar, José Maria 

Alves Filho, Reinaldo Silva Correia, Maria José de Carvalho, João 

Rodrigues de Souza, Valdei Leite Guimarães, Odorico Ferreira Cardoso 

Neto, Weliton Andrade da Silva, Júlio César Gomes dos Santos, Valdemir 

Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M.Gonzalez Junior - 

OAB:13945/MT, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - OAB:19.048, 

Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653, Vinicius de Oliveira 

Ribeiro - OAB:13.777 e 28789

 Quanto à preliminar supramencionada, antes de analisá-la, determino que 

sejam os autos remetidos ao Ministério Público, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual manutenção ou 

substituição da ré no polo passivo da demanda, bem como para que 

especifique as provas que pretende produzir, nos termos dos artigos 338 

e 348, ambos do CPC.Simultaneamente, no mesmo prazo, faculto ao 

Ministério Público a manifestação quanto ao pleito de fls. 543/547, 

elaborado pela requerida Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas 

LTDA-ME, que almeja a substituição de bem atingido pela liminar de 

indisponibilidade, por outro bem desimpedido, alegando que o bem 

constrito foi objeto de negócio jurídico antes da propositura desta ação 

penal. Atendidas as deliberações supra, conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 06.12.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195493 Nr: 819-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruber Paulo Araújo Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Carlos Lambert - 

OAB:20642/MT, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Em 06.12.2018, às 15hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e os Advogados Rudinei Adriano Spanholi 

(OAB/MT-18030) e Adilson Carlos Lambert (OAB/MT-20642/O). Realizado 

o pregão, com a presença do réu. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Cumpra-se 

o item ‘a’ da decisão de fl. 168. 2. Designo a oitiva das testemunhas 

indicadas na fl.16, quais sejam Welves Lemes Padilha, Eudes Santos 

Rodriguês, Emanuel Campos Ladislau e Carlos Alexandre Macedo da Silva, 

para o dia 21/02/2018 às 15hrs30min. 3. Sai o réu e defesa técnica 

intimados. 4. Sai o réu intimado para que mantenha o endereço atualizado.” 

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.: 238786 Nr: 15316-05.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Dalcin, Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330

 Em 06.12.2018, às 17hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Hugo Ramos Vilela e o Advogado 

Gabriel Luiz Esteves (OAB/MT-22330). Realizado o pregão, presentes os 

réus. Realizada a oitiva da testemunha Janiffer Veríssimo dos Santos. 

Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Aguarde-se o cumprimento da carta 

precatória de fl.158. 2. Com retorno da precatória, vistas às partes para 

alegações finais.” 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.: 182974 Nr: 4658-87.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheinnison Matos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 182974

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Jheinnison Matos 

Gomes, nascido em 08.05.1995, filho de Raimunda Matos de Lima e 

Menandro Gomes de Lima, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 6/06v, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra 

do Garças-MT: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 

120 (cento e vinte) dias- multa; Crime: art. 157, §2°, I (arma branca) e II do 

CP; Regime: semiaberto; Data do fato: 5.01.2014; Prisão Preventiva: 

5.4.2014; Soltura: 19.03.2014; Recebimento da denúncia: 23.01.2014; 

Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; Sentença: 19.03.2014; 

Substituição: não houve; Trânsito em julgado para o MP: 24.03.2014; 

Trânsito em julgado para a defesa: 19.3.2014; Trânsito em julgado para o 

réu: 19.3.2014;

 O reeducando foi intimado das condições para o cumprimento da pena em 

regime semiaberto no dia 24.9.2014 (fl.38).

 Posteriormente o reeducando foi promovido ao regime aberto no dia 

17.3.2016 (fl.41).

 O reeducando deixou de comparecer em juízo nos meses de setembro, 

outubro, novembro e dezembro do ano de 2017, bem como janeiro e 

fevereiro deste ano, razão disto, nas fls.59/61 apresentou justificativa 

pelo não comparecimento.

 O Ministério Público nas fls.62/63, manifestou favorável ao acolhimento da 

justificativa.

 O reeducando nas fls.65/69, por meio da Defensoria Pública, postulou 

pela alteração do comparecimento mensal para trimestral.

 2. Da fundamentação

 Da justificativa

 Acompanho o parecer ministerial, reputando justificada a ausência, pelo 

reeducando, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do 

ano de 2017, bem como janeiro e fevereiro deste ano de 2018.

 Quanto à majorante do emprego de arma branca

 Quanto à guia de fl. 06/06-v supracitada, na sentença de fls.24-25, foi 

reconhecida a causa especial de aumento de pena, pelo uso de arma 

branca (faca) em desfavor do reeducando.

 In verbis:

 “(..) Dosimetria da pena do réu Jheinnison. A culpabilidade do acusado é 

normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes em respeito ao princípio 

da presunção de inocência. Nos autos inexistem elementos que 

comprovem a conduta social e personalidade do acusado. O uso de arma 

branca será utilizado na terceira fase da pena, assim o concurso de 

agentes é objeto desta fase da pena. Os motivos estão associados ao 

ganho fácil de dinheiro. O delito deixou poucas consequências, pois parte 

do dinheiro não foi devolvido e há o trauma da vítima. A vítima em nada 

contribuiu à conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a pena-base do 

condenado em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em 100 

dias multas. Sem agravantes, por outro lado, existe a atenuante de ter o 

condenado menos de 21 anos, assim reduzo a pena ao mínimo legal e em 

10 dias multas. Por fim, a pena deve ser aumentada em virtude da causa 

especial de aumento de pena pelo uso de arma, razão pelo qual majoro a 

pena em um terço, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses e 120 dias multas. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 

49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do 

menor salário mínimo vigente à época dos fatos’’.

 Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018, o uso de arma branca não 

mais é considerado causa de aumento de pena no crime de roubo.

 Assim, tendo em vista o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, 

nos termos do art. 5º, XL, da CF, se faz necessário diminuir a pena 

corresponde ao acréscimo em virtude de arma branca.

 Nesse sentido, entende a 5º turma do STJ, ao julgar o HC 449410 / SP

2018/0109776-0:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO.ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 

N. 13.654/2018.RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 

AUMENTO OPERADO NO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE DUAS 

MAJORANTES. PENA INALTERADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU 

PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. WRIT NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Esta Corte e o Supremo 
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Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe 

habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a 

hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado.2. Com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que 

revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca, embora 

possa eventualmente ser valorado como circunstância judicial 

desabonadora, não se subsume a qualquer uma das majorantes do crime 

de roubo, impondo-se, portanto, a redução da pena na terceira fase da 

dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais 

benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República.3. No 

caso, porém, considerando que a reprimenda foi exasperada na fração 

mínima de 1/3 pela incidência das causas de aumento do emprego de arma 

e do concurso de agentes, o que corresponde ao mínimo legal, não se 

vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 4. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base 

no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais 

gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas 

na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do 

regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige 

motivação idônea".5. Os fundamentos utilizados no decreto condenatório 

não constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime 

prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta 

à agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 

desta Corte. Tratando-se de ré primária, cujas circunstâncias judiciais 

foram favoravelmente valoradas, condenada à pena de 5 anos e 4 meses 

de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime semiaberto.6. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o 

regime inicial de cumprimento semiaberto à paciente, salvo se estiver 

descontando pena em regime mais grave por outro motivo. (HC 

449.410/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

26/06/2018, DJe 01/08/2018)

 Ademais, compete ao Juiz da Execução aplicar a novatio legis in mellius, 

conforme art. 66, inciso I, da Lei 7.210/84, in verbis:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer 

o condenado;”

 Também, determina a súmula 611 do STF, in verbis:

“Súmula 611. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao 

juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.”

 Assim, revogo a causa de aumento da pena referente à guia de fls.6/6v, 

e mantenho a pena base de 4(quatro) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, e 100 dias-multa.

 Da aplicação de indulto ou comutação previstos pelo Decreto. 9.246/17

Para a concessão do indulto, se faz necessário o preenchimento de 

requisitos objetivos e subjetivos.

Analisando o controle de comparecimento de fl.5/5-v, atesta o 

cumprimento de mais da metade da pena até a data de 25 de dezembro de 

2017, conforme determina artigo 1º, III, Decreto 9246/17: In verbis:

“art. 1° O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e 

estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

(...)

 III- metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se 

reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a 

pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual 

ou inferior a oito anos”.

Inexistindo aplicação de sanção, por falta disciplinar de natureza grave 

(art.5, II, Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017), cometida nos 

doze meses anteriores de cumprimento da pena, contados retroativamente 

à publicação do mencionado decreto, há que se conceder o indulto, posto 

que direito subjetivo do reeducando, já que a ausência de comparecimento 

restou justificada.

3. Dispositivo

a) Deixo de consultar o Conselho Penitenciário;

b) Concedo o indulto e declaro extinta a pena;

c) Intimem-se, cumpra-se. Transitado em julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 06.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 164931 Nr: 6845-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Weliton Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Eterno Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6845-39.2012.811.0004 – Cód.: 164931

Vistos.

Considerando a não localização do demandado, intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 5 de dezembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 197726 Nr: 2343-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heloisa Sales Rodrigues, José Valdivino da 

Silva Filho, Ailton Rodrigues da Rocha, Ailton Rodrigues da Rocha, Maria 

Deusimar Carvalho Guimarães, Edilza da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Camila Rejane Mendes Santos - OAB:17.112, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, Luceny 

Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino 

Nunes Parreira - OAB:MT 18.718, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Autos n. 2343-52.2015.811.0004 – Cód.: 197726

Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao Ministério Público, 

uma vez que, ante a impossibilidade de recuperação da mídia juntada à fl. 

914, fora realizado novo ato constante das fls. 1001/1005.

Assim, reintime-se a defesa do denunciado Ailton Rodrigues da Rocha, a 

fim de que apresente alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 5 de dezembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 72054 Nr: 5315-73.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR KARASIAKI - 

OAB:16837

 Assim, este Juízo é absolutamente incompetente para apreciar o pleito 

afeto a Justiça Federal, de modo que dever ser determinada a remessa 

imediata dos autos ao Juízo Federal.Nestes termos, declino a competência 

e determino a remessa dos presentes autos à Justiça Federal – Seção 

Judiciária de Mato Grosso em Barra do Garças/MT, para o devido 

processamento da presente ação penal.Proceda-se às baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 5 de dezembro 

de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 1451-32.2004.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adguismar Marques de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vanessa 

Pereira Milhomem - OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Autos n. 1451-32.2004.811.0004 – Cód.: 43025

Vistos.

Intime-se a defesa do denunciado para apresentação de alegações finais, 

no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 5 de dezembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 203508 Nr: 5768-87.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilar Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal contida na 

denúncia, para o efeito de absolver o acusado Odilar Ferreira da Costa do 

delito previsto no artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei nº. 201/67, o que faço 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.P.R.I.Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 6 de 

dezembro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002050-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DUARTE PRIMO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 28/01/2019 Hora: 15:40/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001729-59.2017.8.11.0004

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:

FATIMA DA SILVA FEITOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Fátima 

da Silva Feitosa, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de dois 

por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), 

correspondente ao valor de R$ 100,00 (cem reais), em favor da 

exequente, sob pena de aplicação das multas do artigo 523 do CPC. 

Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001703-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Edimar 

Dias da Silva, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de dois 

por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), 

correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em favor da 

exequente, sob pena de aplicação das multas do artigo 523 do CPC. 

Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000459-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M ANDRESSA SILVA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado(a) da requerente, para no prazo de quinze (15) 

dias para se manifestar sobre o Embargos a Execução , apresentados 

nos autos .

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011035-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE PAULA CAMARGO DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Eliane 

de Paula Camargo, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de 

má-fé), correspondente ao valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), em 

favor da exequente, sob pena de aplicação das multas do artigo 523 do 

CPC. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUILDO FILHO LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 30/01/2019 Hora: 12:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(S DIEGO MAYOLINO MONTECCHI, para no 

prazo de 05(cinco ) dias , informar o endereço do executado para a 

citação .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDO TSEREWAIRU O REWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DJELSON MOREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 12:20/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogado(a), da 

designação da audiência de conciliação 30/01/2019 Hora: 13:20 MT 

(Horário de Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001775-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILDMA MOREIRA MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Wildma 

Moreira Machado, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de 

má-fé), correspondente ao valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 

em favor da exequente, sob pena de aplicação das multas do artigo 523 

do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 30/01/2019 Hora: 13:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DUARTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 29/01/2019 Hora: 17:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DUARTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 29/01/2019 Hora: 17:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 30/01/2019 Hora: 14:00/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELE CRISTINA SOUSA NERYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 30/01/2019 Hora: 15:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 01/02/2019 Hora: 12:00 (Horário de Mato 
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Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EVANGELISTA DE LIMA (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)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 01/02/2019 Hora: 12:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012475-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ESPOSITO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO PASSIVO - 

RODRIGO ESPOSITO VILELA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012475-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ESPOSITO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada, por 

meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento referente a condenação (multa de dois por cento 

(2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), 

correspondente ao valor de R$ 242,65 (duzentos e quarenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos), em favor da exequente, sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523 do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio 

(assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS LIMA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATHO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 30/01/2019 Hora: 16:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001727-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DA SILVA FEITOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada Fátima 

da Silva Feitosa, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação (multa de dois 

por cento (2%) do valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), 

correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em favor da 

exequente, sob pena de aplicação das multas do artigo 523 do CPC. 

Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, por 

meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano Demétrio 

(assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HISLEI CESPEDE DA SILVA COELHO (INTERESSADO)

CRISTIANO FRANCISCO COELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 28/01/2019 Hora: 13:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNACIO AUGUSTO GONTIJO DE LOYOLA OAB - GO19515 

(ADVOGADO(A))
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Autos nº 1000153-94.20178811.0004 Pólo Ativo: ARISIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES Pólo Passivo: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 

OBRAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim, indefiro a 

preliminar de incompetência deste juízo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE MULTA, onde o autor alega que foi notificado por uma 

multa, sem lhe ser oportunizado prazo para defesa, e ainda que não existe 

sinalização no local, e portanto a multa em questão é indevida. O 

Reclamado na contestação alega que a multa foi aplicada por um agente 

de trânsito, e portanto inexiste necessidade de ter Pardal ou semelhante 

no local. Aduz que não é necessário a assinatura do Termo pelo condutor, 

conforme determina o CTB, e ainda que foi encaminhado a multa para o 

autor, e o mesmo deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, perdendo 

o prazo da defesa. Pois bem, em analise aos documentos apresentados 

pela parte reclamada, verifico que foi encaminhada a notificação duas 

vezes para o autor, no endereço que consta em seu cadastro, de modo 

que foi recebida, não havendo que se falar em ausência de notificação. 

Ainda, o autor não apresentou nenhum documento capaz de confirmar 

que a multa aplicada não seria devida, visto que sua origem não se mostra 

ilícita. Assim, a improcedência da presente ação se impõe. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERISWAN MORENO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 30/01/2019 Hora: 17:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VEROLDO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, por 

meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias, informando o endereço correto da parte requerida, sob pena 

de arquivamento. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDOLPHO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BECK OAB - RS54057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 01/02/2019 12:40 (Horário de Mato Grosso) a 

ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001929-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO(A))

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - GO15245 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, por 

meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que achar de direito, sob pena de arquivamento. 

Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, por 

meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano Demétrio 

(assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALESKA MARCELINO BERNARDES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 13:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1002259-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RACHEL DA SILVA MARIANO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 01/02/2019 Hora: 17:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE NEVES NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, por 

meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, requerendo o 

achar de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 12:40/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALCI FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 05/02/2019 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002132-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON NERIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 05/02/2019 Hora: 12:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. (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: 

1000551-06.2016.8.11.0006 AUTOR(A): VANILDO CHAGAS FERREIRA 

RÉU: MARILDA LOPES Vistos etc. Tendo em vista certidão de ID 

16889125, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

fevereiro de 2019 às 16h00min. Intimem-se as partes para que 

compareçam acompanhadas de advogados e testemunhas. Na forma do 

art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo 

depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 6 de 

dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004897-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004897-63.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA LURDES PEREIRA 

Vistos etc. Tendo em vista a manifestação ministerial retro, constata-se 

que o “de cujus” deixara além da requerente, 02 (dois) filhos e bens a 

inventariar. Dessa maneira, intime-se a parte autora via advogado 

constituído para juntar aos autos a regularização processual dos demais 

herdeiro ou instrumento público ou termo judicial de renúncia destes ou 

endereço e qualificação completa, além de declaração de inexistência de 
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quaisquer outros bens do “de cujus”, sob pena de responsabilização 

criminal caso seja constatado acervo hereditário passível de inventário, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 6 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005426-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005426-48.2018.8.11.0006 AUTOR(A): MARILZA DE ARAUJO DUARTE 

RÉU: ADRIANO RODRIGUES DUARTE Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

via advogada constituída, para manifestar acerca da quitação do débito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Em seguida, à conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cáceres, 24 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005312-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005312-12.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUDITH DA SILVA LEITE Vistos 

etc. Admito a emenda a inicial e determino a retificação dos autos para 

inventário. 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. Nomeio como inventariante a requerente, 

que prestará compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor 

dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 

620). Caso necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização 

do imóvel (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da 

avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar 

prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente. 

Citem-se os herdeiros, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 627, do CPC). 

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 débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em nome do inventariado e esboço de partilha final. 

Havendo interesse de incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 14 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001584-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA (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: 

1001584-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSEFA FERREIRA DE 

OLIVEIRA INVENTARIADO: JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se a inventariante, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cáceres, 7 de dezembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007286-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007286-21.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: EDERSON DE ALMEIDA CINTRA 

EXECUTADO: ALINE KAWAKAMI CINTRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cumprimento de Sentença proposta por Ederson de Almeida Cintra em 

face de Aline Kawakami Cintra, todos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo em 

relação à guarda e direito de convivência com os filhos do casal, 

pugnando assim, pela sua homologação e consequente extinção e 

arquivamento do feito. Deste modo, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação de Id n. 12155923, 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, "b", do Código de Processo Civil. Homologo, também, a 

renúncia ao prazo recursal. Procedidas às anotações de estilo, 

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

Cáceres, 6 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1007835-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007835-31.2017.8.11.0006 AUTOR(A): MIRIAN SOUTO RÉU: RUZINETE 

FERREIRA LEMES Vistos etc. Intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar a resposta à inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 6 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006758-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENIZ DA GRACA OLIVEIRA MOLKENTHIN OAB - MT0010684A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-91.2016.8.11.0006

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:

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001095-91.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: JUDSON SANDER PRATA, JEFFERSON MARCIO VIANA 1 

– Como determinado na decisão de id. 11651988, PROMOVA-SE a 

inclusão de restrição de transferência no veículo indicado pela parte 

exequente no id. 14007797, conforme as buscas realizadas nos autos. 2 

– No mais, ANEXA-SE ao processo, nesta ocasião, os espelhos da 

consulta junto ao sistema INFOJUD, contendo informações acerca da 

última declaração de renda (DIRPF) e declaração de operações imobiliárias 

(DOI) atinente aos últimos 5 anos da parte executada. 3 – INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, precisar a localização do bem 

para fins de efetivação da penhora e remoção, bem como manifestar 

acerca dos documentos ora juntados, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 4 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 07 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-09.2016.8.11.0006

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:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001191-09.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA 1 – Considerando o 

teor da petição de id. 16755089, OFICIE-SE ao DETRAN/MT para que 

informe eventual existência de alienação fiduciária, bem como de todo e 

qualquer débito não quitado incidente sobre o veículo placa JZV-1361, 

consignando o prazo de 15 dias para resposta. 2 – Com a resposta da 

missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento. 3 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004041-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MORAES TEIXEIRA GOBATTO OAB - SP181512 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA GONTIJO (RÉU)

GERALDO MAGELA GONTIJO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004041-02.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME RÉU: GERALDO MAGELA GONTIJO, 

GERALDO MAGELA GONTIJO - ME Compulsando os autos, verifica-se que 

os requeridos foram citados após a realização da audiência de 

mediação/conciliação, conforme aviso de recebimento no id. 13483248. 1 - 

Isto posto, DESIGNA-SE nova audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 

07 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006772-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO ERNESTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOMINATO CARLOS BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 2108-94.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE SANTOS GARCIA COMERCIO DE 
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VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, JÚNIO LOPES DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764 - A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PEREIRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 120.111, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Código: 53504DECISÃO1 – À fl. 522, o antigo patrono da parte exequente 

requer sejam reservados nos autos os honorários contratuais 

entabulados com a parte contratante, contudo, verifica-se que não tem 

respaldo o requerimento formulado. (...)Posto isso, este Juízo INDEFERE o 

pedido formulado às fl. 522.2 – Passo seguinte, uma vez regularizada a 

representação processual (fls. 526/527), INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito para o 

andamento da vertente execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.3 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 4 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 05 de dezembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22817 Nr: 3481-05.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HENRIQUE DA SILVA LARA, 

MARCOS VINICIUS DA SILVA LARA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR GILBERTO GONZALEZ - 

OAB:7337/MS, elbio gonzalez - OAB:5656, ÉSIO MELLO MONTEIRO - 

OAB:7308/MS, FLÁVIO PEREIRA ALVES - OAB:3.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, José 

Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT

 Código: 22817

DESPACHO

1 – De início, no que ao pedido de conversão dos autos para a forma 

digital, vale esclarecer que a Portaria n. 77/2016-PRES, expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que implantou o Processo 

Judicial Eletrônico na Comarca de Cáceres, assim regulou:

“Art. 1º. Implantar o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE na 1ª, 2ª, 3ª 

e 4ª Varas da Comarca de Cáceres, a partir das 12h00 do dia 1º.03.2016.

Parágrafo único. A utilização da plataforma eletrônica para distribuição de 

novas ações será obrigatória a partir das 12h00 do dia 21.03.2016.

Art. 2º. As ações ajuizadas por meio físico continuarão tramitando 

fisicamente até a fase de arquivamento.”

Ou seja, conforme determinado na aludida portaria, os feitos distribuídos 

anteriormente à data de implantação do sistema, como o vertente 

processo, continuarão tramitando pelo meio físico, não havendo, por ora, 

qualquer amparo legal que justifique a sua conversão para o meio digital.

Logo, INDEFERE-SE o pleito em questão.

2 – Tendo em vista a celeuma envolvendo o cumprimento do acordo 

realizado nos autos, bem como a penhora do imóvel nos autos do 

inventário, OFICIE-SE ao Juízo do inventário solicitando informações 

acerca da penhora determinada por este Juízo, formalizada à fl. 828, bem 

como se já houve a partilha dos bens e a observância à porção 

penhorada em favor da parte exequente.

2 – Com a resposta, INTIMEM-SE as partes para manifestar no prazo de 15 

dias, pugnando o que entender de direito.

3 – No mais, o artigo 828 do CPC revela que bastará à parte, munida de 

certidão do Juízo, comparecer no registro de imóveis a fim de que faça a 

averbação da existência da demanda. Logo, EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão para anotação premonitória. Depois, a própria parte poderá 

promover a averbação, sem intervenção do Juízo.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21184 Nr: 2056-40.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ DA COSTA SALES, JOSÉ AUGUSTO 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETON SILVA, ROSELANE CARRELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 Código: 21184

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 131/132, apresentados pela parte executada, 

pugnando o que entender de direito.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

retornem os autos CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156140 Nr: 3751-43.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MOREL PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156140

 DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fl. 60, para consulta e relatório de “Cadastro 

de Clientes do SFN” uma vez que tal sistema foi criado para 

relacionamentos entre as instituições financeiras e não o Poder Judiciário. 

Assim, o relatório mencionado não é emitido pelo juízo.

2 – INDEFERE-SE ainda o pedido de utilização do sistema SIMBA para 

investigação de movimentações bancárias, uma vez que no presente caso 

não foram preenchidos os requisitos dispostos da Lei Complementar n. 

105 de 10/01/2001, que trata da quebra de sigilo bancário.

3 – No mais, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar requerendo 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Após, com ou sem manifestação da parte exequente, o que deverá 

ser certificado, remetam-se CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006362-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATOSHI YOSHIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006362-73.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN RÉU: SATOSHI YOSHIDA 1 – Na exordial, 

a parte autora informou que o réu encontra-se em local incerto e não 

sabido. Considerando que a parte requerente não comprovou ter esgotado 

os meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte requerida, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

endereço atualizado da parte demandada ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste Juízo em relação à busca de 

endereços e/ou citação ficta é no sentido de deferir apenas quando 
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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 – Com a indicação de endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento integral do despacho de id. 

16516502. 3 – Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 07 de dezembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007774-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DE ASSIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007774-73.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ELAINE ALVES DE 

ASSIS 1 – Considerando que a parte autora não comprovou ter esgotado 

os meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte demandada, 

INDEFERE-SE o pedido de ID n. 13873267 para buscas pelo sistema 

INFOJUD. 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 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 do despacho de id n. 11535090. 4 – Do contrário, 

CONCLUSOS. Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003753-54.2017.8.11.0006

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:

JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003753-54.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA, 

JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA 1 – Compulsando os autos, verifica-se que 

a parte devedora foi devidamente citada para promover o pagamento da 

dívida (id. 13019260), porém, quedou-se inerte. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido da exequente de id. 14745188 a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias, conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Havendo constrição 

patrimonial na diligência acima determinada, INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 3 – Cumpridas as 

providências anteriores, INTIMEM-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. 4 – Por fim, CONCLUSOS para demais 

deliberações. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003475-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA BALBINO FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003475-19.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADELINA BALBINO FIDELIS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. I – 

Relatório Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais c/c Tutela de Urgência movida por ADELINA BALBINO 

FIDELIS em face de BANCO ITAU – BMG CONSIGNADO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Aduz a requerente que fora realizado empréstimo 

consignado em seu nome (contrato n°. 557022672) sem o seu 

consentimento, como também não há depositado em sua conta qualquer 

valor referente ao contrato em questão. Com isto, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a suspensão dos descontos 

referentes ao empréstimo em questão, pugnando no mérito pela 

declaração de inexistência do negócio jurídico discutido, ressarcimento em 

dobro das parcelas descontadas, bem como indenização por danos 

morais. Decisão de id. 14348702, a qual deferiu a tutela de urgência, 

inverteu o ônus da prova, bem como concedeu os benefícios da 

gratuidade de justiça. Contestação apresentada no id. 15649522, a qual 

pugna pela inépcia da inicial, bem como pelo não acolhimento dos pedidos 

da autora. Audiência de conciliação/mediação de id. 15682736, a qual 

resultou inexitosa. Impugnação à contestação no id. 15928559. Intimadas a 

especificarem provas (id. 16352442), as partes manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ids. 16719922 e 16726764). Vieram os 

autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. II – 

Fundamentação Com relação à inépcia da inicial, verifica-se não haver 

razão para seu acolhimento, pois nos autos há elementos comprobatórios 

de que a autora reside nesta Comarca, tendo inclusive comparecido à 

solenidade realizada no id. 15682736. Sendo assim, REJEITA-SE a 

preliminar arguida. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. A 

parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem 

por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos 

artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de 

que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a 

prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua 

inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora 

nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, 

incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da 

elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob esse 

quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova de 

fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 
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questão. Nesse ponto, a parte demandada juntou, com a contestação, tela 

sistêmica com o histórico de consignações realizadas pela requerente. Ao 

analisar o documento juntado no id. 15649523, vislumbra-se que não há 

informação de depósito integral do montante emprestado mediante 

consignação em folha, ocorrendo somente a transferência do valor de R$ 

829,26 (oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), não tendo 

remetida à conta da autora a importância de R$ 6.740,48 (seis mil 

setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos). Com isto, 

denota-se que somente houve negócio jurídico no tocante ao valor de R$ 

829,26 (oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), 

devendo-se considerar inexistente o débito de R$ 6.740,48 (seis mil 

setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos). Tendo em vista o 

desconto parcialmente indevido, verifica-se haver plausividade na 

indenização por danos morais, pois a contratação do montante de R$ 

6.740,48 (seis mil setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) 

não foi comprovada. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1000053-88.2018.8.11.0021APELANTE: 

MARIA JOSE TSINHOTSE APELADO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E 

N T AAPELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– 

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE 

COMBATEM DEVIDAMENTE AS JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS UTILIZADAS 

PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINAR DO APELADO REJEITADA - 

PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - 

PRELIMINARES DA APELANTE NÃO ACOLHIDAS – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – 

NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO 

POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – 

INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO 

ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO 

PROVIDO.Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões 

expostas pelo apelante combatem as justificativas fáticas e jurídicas 

utilizadas na sentença, pois estão cumpridos os requisitos do art. 1.010, II, 

do CPC.Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada 

nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC.Considera-se suficientemente 

fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de 

direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os 

motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador.Para a validade do 

contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam 

observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com 

poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim 

de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da 

avença e das suas consequências.Não demonstrada a regularidade na 

contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas 

indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa 

prova.Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas 

devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). (APELAÇÃO CÍVEL DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 

Verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade no tocante ao quantum 

indenizatório. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

declarando a inexistência parcial do negócio jurídico, reconhecendo como 

inexistente o débito de R$ 6.740,48 (seis mil setecentos e quarenta reais e 

quarenta e oito centavos), mantendo-se somente a dívida no importe de R$ 

829,26 (oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), a ser 

descontada em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 23,78 (vinte e três 

reais e setenta e oito centavos). CONDENA-SE o requerido à restituição 

em favor da autora, em dobro, dos valores descontados a maior, referente 

aos meses de maio de 2015 até agosto de 2018, com juros de mora de 15 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do 

desconto indevido de cada parcela. CONDENA-SE o requerido ao 

pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC. No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002314-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO PINTO RIBEIRO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença 

movido por BALBINO PINTO RIBEIRO em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Após intimação, a parte executada apresentou 

petição trazendo seus cálculos e manifestando-se pelo cumprimento da 

obrigação, conforme petição de id.15774465. Na sequência, a parte 

exequente manifesta concordância com os cálculos apresentados pelo 

devedor, pugnando pela sua homologação e expedição de alvará para o 

levantamento dos valores depositados (id. 16216797). Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. De 

proêmio, tendo em vista a ausência de oposição à impugnação manejada, 

este Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pela parte executada. 

Mais e ainda, verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, 

diante do pagamento da obrigação exequenda através do depósito dos 

valores em conta judicial vinculada ao presente processo, inexistindo 

qualquer oposição das partes quanto ao valor devido. Forte nestas razões 

acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com esteio nos artigos 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados em 

favor da parte exequente, observando-se os dados informados em 

petição de id. 16216797. Ante os poderes especiais outorgados no 

instrumento de mandato encartado no id. 13352116 e com fulcro no artigo 

10 do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de id. 

16216797 e, por conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome do 

causídico na forma requerida. Após, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação capaz de garantir-lhe 

ciência da liberação, na forma do art. 450, § 3º, da CNGC. Cumpridas as 

diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-15.2017.8.11.0006

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:

HELOIZO MOTTA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 14970597), o que entender de direito. Cáceres, 7 de dezembro 

de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000599-28.2017.8.11.0006

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:

NATALY GISELE ALVES LEITE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1000599-28.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.206,65 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: NATALY GISELE ALVES 

LEITE Endereço: RUA SAO BRAZ, 01, CRISTO REI, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender pertinente para prosseguimento da ação, conforme 

despacho (ID Num. 15037180), 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. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT , 7 de 

dezembro 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: 1003115-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

DECORRENDO PRAZO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003021-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de Intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que manifeste-se , no prazo 

de 15 dias, em relação a correspondência devolvida e anexada aos autos. 

PROCESSO n. 1003021-73.2017.8.11.0006 Valor da causa: $24,791.61 

ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA, INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ANALIA PINTO DE ARRUDA 

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 789, CENTRO, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE LUIZ DA SILVA Endereço: 

RUA AMAZONAS, QUADRA 04, LOTE 14, 14, LOTEAMENTO JARDIM 

NOVA IPANEMA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: HORIZONTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME Endereço: RUA DOS 

OPERARIOS, 434, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 7 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002187-36.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.089,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

INACIO MEIRA Endereço: Sítio São José, s/n, Zona Rural A. Boa 

Esperança Sitio São José, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da custas processuais (ID Num. 16894385), 

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. Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001925-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (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 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1001925-23.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 15.471,72 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA Endereço: Rua A, 

s/n, São José, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: VIA DE ACESSO NORTE 

KM 38, 430, (ROD ANHANGUERA), EMPRESARIAL GATO PRETO 

(JORDANÉSIA), CAJAMAR - SP - CEP: 07789-100 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas finais (ID Num. 16922804), 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. Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004074-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTADO)

 

AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002186-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002186-51.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.162,70 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, - DE 1047 

A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

POLO PASSIVO: Nome: FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA 

Endereço: RUA TIRADENTE, 1025, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, mais 

precisamente para manifestar acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID Num. 16903605), 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. 

Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário (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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002984-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JOSE RAMOS LEITE (AUTOR(A))

MARCIO LUIZ RAMOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

ESPÓLIO DE PAULINA DE OLIVEIRA E JOÃO MARTINHO DE OLIVEIRA 

(RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

ESPÓLIO DE LUIZ NÉLIO DA COSTA E JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA, 

(RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002984-12.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MAIZA JOSE RAMOS LEITE Endereço: Rua São Miguel,, 21, Quadra 04, 

lote 01,, marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARCIO LUIZ 

RAMOS LEITE Endereço: Rua São Miguel, n 21, Quadra 04, lote 01, 

marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA Endereço: desconhecido Nome: José 

Arsenio da Silva Endereço: desconhecido Nome: Luiza de Oliveira e Faria 

Endereço: desconhecido Nome: Lino Rodrigues de Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Ivone Borges de Oliveira Endereço: desconhecido 

Nome: LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

Alexandra Garcete de Oliveira Endereço: RUA JARDIM SANTO INACIO, 

480, CONJUNTO BONANÇA, JARDIM BONANÇA, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79092-160 Nome: Diomedes Rodrigues de Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Maria Euzebia da Silva Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Maria Augusta de Oliveira Araujo Endereço: 

desconhecido Nome: HERCULANO DE ARAUJO Endereço: desconhecido 

Nome: ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

Alexandra Oliveira de Souza Endereço: RUA JARDIM SANTO INÁCIO, 480, 

JARDIM BONANÇA, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79092-160 Nome: Edith 

Oliveira de Souza Endereço: desconhecido Nome: DINAMERICO 

VERISSIMO DE SOUZA Endereço: Rua 31 de Março, 10, DA PONTE, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: Izabel de Oliveira Anastacio 

Endereço: desconhecido Nome: APARECIDO ANASTACIO Endereço: 

desconhecido Nome: VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: 

desconhecido Nome: CELINA CRUZ DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido 

Nome: Justina Rodrigues de Oliveira Endereço: desconhecido Nome: 

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

ESPÓLIO DE PAULINA DE OLIVEIRA E JOÃO MARTINHO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 598, LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ESPÓLIO DE LUIZ NÉLIO 

DA COSTA E JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA, Endereço: RUA XV DE 

NOVEMBRO, 598, REPRESENTADO LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mais precisamente para manifestar acerca da 

certidão (ID Num. 16884326), 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. 

.Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário (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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES (RÉU)

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

PAULINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

MARIZA MARCONDES COLET (RÉU)

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JUSTINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

LIRIO BEBER (RÉU)

ANA DA GUIA DE ARRUDA (RÉU)

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JOÃO BATISTA DE ARRUDA (RÉU)

ADEVAIR DE OLIVEIRA (RÉU)

CELIA REGINA PACHECO BEBER (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 . 

1007859-59.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO DA L 6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

PEDRO BARBOSA DA SILVA Endereço: Fazenda Campina ou Bocaina, 

S/N, Sitio Todos os Santos, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIZA MARCONDES COLET Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 4245, CENTRO NORTE, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-300 Nome: ADEVAIR DE OLIVEIRA Endereço: RUA MAESTRO 

VILLA LOBOS, 1201, JARDIM NOVA YORQUE, ARAÇATUBA - SP - CEP: 

16018-100 Nome: LIRIO BEBER Endereço: Rua dos Campos, 62, Vila 

Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CELIA REGINA PACHECO 

BEBER Endereço: Rua dos Campos, 62, Vila Mariana, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA Endereço: 
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JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: JUSTINA MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e 

não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: PAULINA 

MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOÃO BATISTA DE 

ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: ANA DA GUIA DE ARRUDA Endereço: 

endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES Endereço: endereço incerto e não 

sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que forneça maiores 

informações acerca dos endereços dos confinantes, conforme certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça Cáceres, 7 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES (RÉU)

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

PAULINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

MARIZA MARCONDES COLET (RÉU)

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JUSTINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

LIRIO BEBER (RÉU)

ANA DA GUIA DE ARRUDA (RÉU)

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JOÃO BATISTA DE ARRUDA (RÉU)

ADEVAIR DE OLIVEIRA (RÉU)

CELIA REGINA PACHECO BEBER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que manifeste-se em relação 

as correspondências devolvidas e juntadas aos autos. PROCESSO n. 

1007859-59.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO DA L 6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

PEDRO BARBOSA DA SILVA Endereço: Fazenda Campina ou Bocaina, 

S/N, Sitio Todos os Santos, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIZA MARCONDES COLET Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 4245, CENTRO NORTE, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-300 Nome: ADEVAIR DE OLIVEIRA Endereço: RUA MAESTRO 

VILLA LOBOS, 1201, JARDIM NOVA YORQUE, ARAÇATUBA - SP - CEP: 

16018-100 Nome: LIRIO BEBER Endereço: Rua dos Campos, 62, Vila 

Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CELIA REGINA PACHECO 

BEBER Endereço: Rua dos Campos, 62, Vila Mariana, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA Endereço: 

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: JUSTINA MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e 

não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: PAULINA 

MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOÃO BATISTA DE 

ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: ANA DA GUIA DE ARRUDA Endereço: 

endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES Endereço: endereço incerto e não 

sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 7 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006573-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DPE PROCESSO n. 

1006573-12.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: JOSE DIAS Endereço: RUA 

TURMALINA, 30, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mais precisamente acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 

Num. 16759073 ), documentos vinculados disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário (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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006340-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCINEIA APARECIDA COSTA MARTINS (REQUERIDO)

 

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, 7 de dezembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-08.2016.8.11.0006

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:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

 

AGUARDANDO RESPOSTA DE OFÍCIO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000042-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ODEMAR GATTASS JUNIOR (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que manifeste-se, no prazo de 

05 dias, acerca da correspondência devolvida e anexada aos autos. 

PROCESSO n. 1000042-41.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.490,31 

ESPÉCIE: [CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL 

Endereço: Praça Barão Branco,, 131, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO ODEMAR GATTASS JUNIOR 

Endereço: Rua das Borboletas, 210, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Cáceres, 7 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006430-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DE CARVALHO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, para que no prazo de 05 dias 

manifeste-se acerca da correspondência devolvida e anexada aos autos, 

bem como proceda com a complementação do endereço. PROCESSO n. 

1006430-23.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Data de Nascimento]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: EROTILDES DE CARVALHO SANTOS Endereço: Rua 

dos Curiós, s/n, Cavalhada II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA 

COMARCA DE CACERES-MT Endereço: R. Gen. Osório, 2015, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 7 de dezembro 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 
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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):

 Cod. Proc.: 148932 Nr: 7504-42.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA, VANUSA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA, JACI MUDESTO DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da certidão do oficial de justiça com 

a informação que não foi possível Intimar a requerida VANUZA LEOCÁDIO 

DE OLIVEIRA, tendo em vista que a mesma não foi encontrada no 

endereço informado e não houve informação acerca do seu paradeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31462 Nr: 519-58.1992.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARTUR ALVES SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM FERREIRA 

DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO ALVES - 

OAB:23374/SP

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de cinco dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista o ofício 

nº 1040/2018 às fls.794/795.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 243512 Nr: 10269-73.2018.811.0006

 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: NILZA HELENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA, 

ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE MOURA FERREIRA - 

OAB:24777, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 243512

DESPACHO

1 – O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.”

No caso, muito embora a parte autora tenha apresentado o valor da causa 

no patamar de R$ 146.552,74, o imóvel objeto da lide, alvo de penhora e 

adjudicação nos autos da execução em apenso, fora avaliado em R$ 

40.000,00 (fl. 87 dos autos em apenso). Logo, não se depara com 

qualquer justificativa quanto à atribuição do valor da causa na quantia 

indicada na exordial, o que certamente repercutirá no deslinde da 

demanda, notadamente na fixação de eventuais verbas sucumbenciais.

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, justificar a 

atribuição do valor da causa em R$ 146.552,74 ou promover a sua 

retificação, nos termos da avaliação do imóvel elaborada nos autos em 

apenso, sob pena de indeferimento da petição inicial.

2 – Ademais, a fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade de 

justiça, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC, no mesmo prazo acima 

fixado, deverá a parte autora demonstrar os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do benefício (art. 321, 

parágrafo único, do CPC).

3 – Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 10236-54.2016.811.0006

 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 GERALDO VILELA DE CARVALHO, MARIA 

AUXILIADORA FRANCO CARVALHO, IZAURA FRANCO CARVALHO 

VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PALERMO, FLÁVIO FRANCO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SEVERINO SILVA - 

OAB:107.967/MG, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:96025/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - 

OAB:64.236/MG

 Redesignada a audiência para o dia 11/12 a parte Autora postula pelo 

sobrestamento do processo até o julgamento da ação de interdição.

O pedido de fls. 198/198v deve ser indeferido. Eventual situação de 

incapacidade não caracteriza em condição impeditiva para o regular 

processamento do feito. Ademais, a parte esta sendo representada 

processualmente.

Assim, determino o regular processamento do processo.

No despacho de fls. 195 foi determinada a intimação das partes para 

prestarem depoimento pessoal.

O Requerido Valdemar peticionou informando que compareceria 

independemente de intimação.

A escrivania lançou à certidão solicitando a indicação de endereço pelas 

partes. Inobstante, observo que o Requerido Flávio tem endereço certo e 

não foi expedido qualquer documento para proceder a sua intimação.

Ausente intimação de uma das partes, e não tendo mais tempo hábil, 

redesigno por mais uma vez a audiência para o dia 28 de fevereiro de 

2019, às 14:00 horas.

Expeça-se o necessário para intimação das partes (endereços de fls. 189 

vº, 198 vº e 151 vº).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91471 Nr: 6632-32.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DARIO DE SOUZA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256
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 Vistos, etc.

Diante o pleito retro de habilitação processual nos autos, DECIDO:

a) Suspender o processo até o desfecho do pleito de habilitação dos 

herdeiros, forte no art. 689 do CPC;

b) Cite-se o requerido para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, forte 

no art. 690 do CPC;

c) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação, volvem-me os 

autos conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 111219 Nr: 4572-81.2012.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ROPELLI SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN SANTOS ALVES DA SILVA 

- OAB:12830/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE 

CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, e por tudo mais que dos autos consta, Decido:

a) Converter o feito em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, forte no art. 523 do 

CPC, com anotações na capa e no sistema Apolo;

b) Determinar a intimação do devedor, via advogado e DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

atualizado à fl. 31, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do CPC;

c) Em não havendo resposta, certifique-se o não oferecimento de 

impugnação e após volvem-me os autos conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155615 Nr: 3169-43.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por SOLANGE HELENA 

SVERSUTH contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há informações 

nos autos do pagamento da dívida na via administrativa (fls. 67).

O Município informou o pagamento às fl. 59-v e 68.

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 CPC;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES AV. RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 INTIMAR PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011246-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

 

comprovante de pagamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-79.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011058-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON CARLOS DA PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) R$ 6.693,97 (seis mil, seiscentos e noventa e 

três reais e noventa e sete centavos)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011342-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH APARECIDA MARTINS TENORIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO(A))

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO OAB - MS0004363S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES AV. RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523) R$ 5.940,73 (cinco mil, 

novecentos e quarenta reais e setenta e três centavos)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ARDAIA NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (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: 

1000336-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZABETH ARDAIA 

NEPOMUCENO REQUERIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL Vistos, etc. Aguarde-se realização de audiência de 

conciliação designada nos autos. CÁCERES, 6 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(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 OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007492-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHA CHAVES (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))

 

Processo: 1007492-35.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AGOSTINHA CHAVES 

em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou compras, 

não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços, 

nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. Aduz 

que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de devedores 

pela requerida no valor de R$ 676,79 (Seiscentos e setenta e seis reais e 

setenta e nove centavos), em 15/07/2013 gerado em tese sob o número 

de contrato 2119901698, e no valor de no valor de R$ 213,78 (Duzentos e 

treze reais e setenta e oito centavos), em 14/06/2013 gerado em tese sob 

o número de contrato 212039324, impossibilitando que o autor realizasse 

compras no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de 

documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato assinado pelo 

autor, sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas 

com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e no Termo de 

Audiência, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO 

- CONSUMIDOR INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO 

DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE 

DEPOSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido 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. 
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46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 0DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003428-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA ALVES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/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))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003662-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES AV. RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523) R$ 1.866,12 (hum mil, 

oitocentos e sessenta e seis reais e doze centavos)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010335-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

BACEN VINCULADO. MANIFESTE O AUTOR EM 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CONCEICAO ARAUJO SILVA (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))

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECLAMADO PORQUE O COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO JUNTADO É ESTRANHO A ESTES AUTOS INCLUSIVE A 

COMARCA É SÃO JOSÉ DO RIO CLARO QUANDO O CORRETO É 

CÁCERES/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012702-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO DOCUMENTO JUNTADO NO ID- 16953213

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010714-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS OAB - SP124272 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003262-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A)RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A 
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PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006372-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA ALVARÁ RETRO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 86198 Nr: 1736-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AON AFFINITY DO BRASIL, QBE SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367, BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - OAB:14876/MT, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/OAB-MT, ELISA IDELI 

SILVA - OAB:47.471/SP, IGOR DANIEL PETTERS DUARTE - 

OAB:368.476, RICARDO CHAGAS DE FREITAS - OAB:12996/BA, SERGIO 

AMÉRICO BELLANGERO - OAB:135.378/SP, VIVIEN LYS PORTO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:195142/SP

 Autos código 86198.

Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Cumpram-se as formalidades pertinentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 136417 Nr: 5612-35.2011.811.0006

 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): ROGERIO MIRANDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 13 da Lei Federal 7.347/85 c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil julgo procedente o pedido inicial 

para o fim de consolidar e ratificar a decisão que concedeu a liminar, 

encartada às fls. 148 e, condenar o Requerido ROGERIO MIRANDA LOPES 

ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em recuperar a área 

degradada através de projeto de recuperação – PRAD, elaborado por 

“expert”, com fulcro no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.Deverá o Requerido 

apresentar nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o PRAD – Projeto de 

Recuperação de Área Degradada, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).Ainda, condeno o Requerido a 

pagar indenização pelo dano causado ao Fundo Estadual do Meio 

Ambiente - FEMAM, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com 

fulcro no artigo 13, da Lei nº 7.347/85. Oficie-se à SEMA acerca da 

presente.P. R.I. e, após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 158915 Nr: 6647-59.2013.811.0006

 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): ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/O, 

José Carlos de Souza Pires - OAB:OAB/MT1.938-A, LEONARDO 

BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617-N/MT, MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:

 Decido.Pois bem, quanto à preliminar arguida pelo Requerido acerca falta 

de interesse de agir e legitimidade, pois, afirma que a área rural se trata de 

condomínio sendo imprescindível a responsabilidade solidária, tem-se que 

não merece prosperar, pois, tal situação não ilide a responsabilidade do 

requerido, pois a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, 

bastando que se prove o dano e o nexo deste com a conduta ilícita.Nesse 

sentido, a Jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a ação civil pública 

por danos ambientais dá ensejo ao litisconsórcio facultativo entre os 

vários degradadores, diretos e indiretos, por se tratar de responsabilidade 

civil objetiva e solidária, podendo ser proposta contra o poluidor, 

responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora de 

degradação ambiental e contra os coobrigados solidariamente à 

indenização.Logo, inexistindo nulidades a serem sanadas e pronunciadas, 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, declaro 

saneado o processo, fixando como ponto controvertido a ocorrência do 

dano ambiental consistente no desmatamento da reserva legal 

propriedades rural denominadas Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, 

Fazenda Sant´Ana e Fazenda Araúna e sua reparação. E, no que tange à 

questão alusiva às provas a serem produzidas, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicando com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos 

pedidos que respectivamente sustentaram na lide.Expeça-se o 

necessário, pois, este processo encontra-se incluso na META 2, do 

CNJ.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 37672 Nr: 897-38.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO DO LAGO 

ALBUQUERQUE - OAB:3.297 A

 Vistos, etc.

Verifico que o executado foi intimado por meio de seu patrono, conforme 

certidão das fls. 252.

Verifico, ainda, que não houve intimação pessoal do executado, sendo 

este intimado por edital, conforme certidão das fls. 251.

Assim, diante das informações acima, dê-se nova vista dos autos ao MP.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 96956 Nr: 2022-84.2010.811.0006

 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: ALEXANDRE STEFFENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA 

CONSÓRCIOS S/N

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BRITO STEFFENS 

- OAB:12.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:10320-B, MARCELO PESSOA - OAB:6734

 SENTENÇA

Vistos etc;

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

firmado entre as partes, juntado às fls. 170/171, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, 
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inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Observando-se o disposto no acordo, as partes concordam que o valor 

será em deposito bancário, a quantia de 20.726,87, que serão depositados 

na conta da patrona do requerente, Eliana da Silva Carvalho.

As partes abrem mão do prazo para interpor recurso, assim como isenção 

de eventuais custas finais.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se observando as cautelas 

e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 154831 Nr: 2302-50.2013.811.0006

 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): ESPÓLIO DE NATALINO R. FONTES E HAYDEÉ 

LEITE FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES, ROSA BARRANCO LADEIA, 

ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 Vistos, etc.

Em razão da certidão retro, dê-se vista dos autos ao MP para deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 86582 Nr: 2111-44.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ELIAS DAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 Vistos, etc.

Em razão do teor da certidão retro, chamo feito a ordem quanto a decisão 

de fls. 351.

Intime-se a requerida da sentença exarada às fls. 287/294, nos termos e 

prazos estabelecidos na r. decisão.

Após, decorrido o prazo, certifque-se quanto ao trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR HENRIQUE MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006433-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JAIR HENRIQUE MORENO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser proprietário de um imóvel, 

no qual faz uso de energia elétrica fornecida pela Requerida, através da 

Unidade Consumidora n. 6/12799490. Aduz ainda, que a Requerida 

realizou uma inspeção em sua unidade consumidora, na qual 

supostamente foi apurada uma anormalidade que resultou em faturamento 

inferior ao devido, gerando uma cobrança no valor de R$ 9.305,14 (nove 

mil trezentos e cinco reais e quatorze centavos); que tentou resolver 

amigavelmente, mas sem êxito, razão pela qual teve seu nome negativado 

e vem recebendo ameaça de suspensão do fornecimento de energia 

elétrica. A título de liminar o Requerente pede que seja determinado a 

Requerida que se abstenha e/ou cancele qualquer tipo de restrição de 

crédito em nome da Requerente, bem como que seja assegurado o 

fornecimento do serviço de energia elétrica, sendo determinado o 

impedimento de suspensão do fornecimento em razão do débito 

supracitado. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na abstenção por parte da Requerida em 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/12799490, bem como que se abstenha ou cancele a inscrição do nome 

do Requerente nos órgão de proteção ao crédito. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

Requerente, posto que pelos fatos narrados a suposta vistoria parece ter 

sido realizada unilateralmente, como por se tratar de valor 

consideravelmente superior a média mensal de consumo da unidade 

consumidora em apresso. Assim, diante dos fatos narrados e documentos 

que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar ao Requerido, ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que se abstenha de proceder a 

inscrição do nome do Requerente nos órgão de proteção ao crédito em 

razão de débito no valor de R$ 9.305,14 (nove mil trezentos e cinco reais 

e quatorze centavos), relacionado a unidade consumidora n. 6/436330-5, 

bem como que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na referida UC; O não cumprimento do item “B” acarretará multa no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 

51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 

22 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006476-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006476-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Em 

síntese, a Requerente alega que ao tentar efetuar a compra de um 

eletrodoméstico foi surpreendida com seu nome negativado e ao se dirigir 
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à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), identificou que a negativação foi 

efetuada pelo Banco ora Requerida, referente a débitos nos valor de R$ 

476,47 (quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e 

R$ 2.948,72 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois 

centavos). Afirma ainda a Requerente, que jamais manteve qualquer 

vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual 

recorre ao judiciário. Deste modo, requer a tutela de urgência para o fim de 

determinar que a Requerida exclua o nome do requerente dos órgãos de 

restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. No entanto, a narrativa e documentos apresentados pela parte 

autora não permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

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

risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. Ademais, verifico que há outras 

inscrições em nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, 

anterior à discutida na presente lide e de empresa distinta. Desse modo, 

indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. No mais, aguarde-se a 

realização de audiência para tentativa de conciliação. Na data da 

audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 

do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006486-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006486-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELOISA DE CAMPOS SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos, etc. Em síntese, a Requerente 

alega que ao procurar a loja ora Requerida para efetuar a compra de um 

produto, lhe foi oferecidas inúmeras vantagens caso aceitasse realizar 

cadastro junto a empresa, ocasião em que aceitou realizar o referido 

cadastro e adquiriu um produto no valor de R$ 169,99, parcelado no 

crediário. Aduz ainda, que ao invés de usufruir das vantagens que lhe 

foram oferecidas, a Requerente passou a ter prejuízos, na medida em que 

as parcelas mensais começaram a subir de valor, alcançando quase o 

dobro do valor original. A título de tutela, requer seja determino 

liminarmente a Requerida obrigação de não fazer, para que não inclua o 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito e cesse todos os 

contatos com cobranças, com a suspensão do contrato existente entre as 

partes. No mérito, requer seja julgada procedente, com a consequente 

condenação da Requerida ao pagamento de danos morais. É o 

necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de obrigação de 

não fazer consistente na abstenção por parte da Requerida em negativar 

o nome da Requerente junto as Instituições de Proteção ao Crédito, bem 

como a suspensão do contrato celebrado entre as partes e que cesse as 

cobranças vinculadas ao contrato em apresso. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

Requerente, posto que, a princípio, parece se tratar de venda casada, o 

que é expressamente proibido por lei. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar à Requerida que proceda a SUSPENSÃO do 

contrato celebrado entre as partes, com a consequente suspensão das 

cobranças vinculadas ao mesmo; e ainda, que se abstenha de proceder a 

inscrição do nome da Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, em 

razão do débito objeto da presente demanda; O não cumprimento do item 

“B” acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar nota fiscal do 

produto adquirido, contrato de abertura de cartão em nome da Requerente 

e relatório detalhado das tarifas cobradas além do valor das parcelas, e 

ainda, quaisquer outros documentos que traga prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos 

termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos 

termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013154-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINO LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO MEIRELES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL OAB - MT0017697A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013154-65.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: BELARMINO LIRA EXECUTADO: 

AUTO POSTO MEIRELES LTDA - EPP Vistos, etc. Determina-se a 

realização de 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. Após, manifeste-se a parte 

exequente em 10 (dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013462-38.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO OAB - MT0011366A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013462-38.2010.8.11.0006. REQUERENTE: NADIR RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Realizado o bloqueio do 

saldo remanescente via BacenJud, o executado apresentou impugnação à 

execução. O executado impugnou argumentando que o valor bloqueado 

no BacenJud de ID 15081661 é consideravelmente alto e requer a 

suspensão da ordem de transferência do valor realizado na penhora 

online e nulidade pela ausência de intimação de cumprimento de sentença. 
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Compulsando os autos, verifica-se a ausência da intimação para o 

cumprimento da sentença, porém, apesar do executado não ter sito 

intimado para efetuar o pagamento espontâneo da dívida, ao juntar o 

comprovante de pagamento no ID 2564093, entende-se que o mesmo toma 

ciência do valor total da execução, inclusive do saldo remanescente, 

conforme cálculo juntado anteriormente pela exequente no ID 2564091. 

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento espontâneo do saldo 

remanescente começou a contar a partir da juntada do comprovante de 

pagamento. Quanto ao excesso do valor R$ 10.865,03 (dez mil oitocentos 

e sessenta e cinco reais e três centavos), bloqueado via BacenJud, tendo 

em vista que trata-se do saldo remanescente da execução, nota-se que o 

cálculo apresentado pela exequente está devidamente corrigido e 

atualizado. Nesse sentido, verifica-se que o cálculo apresentado pela 

exequente é o cálculo correto com as devidas correções monetárias. 

Diante do exposto, nego o provimento da impugnação à execução, pelos 

fatos e argumentos acima expostos. Intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 6 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005627-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005627-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANGELA NASCIMENTO 

FERREIRA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 

Vistos, etc. Em sua peça inicial a Requerente alega que teve seu nome 

negativado indevidamente pela Requerida, posto que, apesar de realizar 

negócio jurídico com a Requerida, todas as parcelas foram adimplidas. A 

título de tutela de urgência requer seja determinada à Requerida que se 

abstenha ou cancele qualquer restrição em nome da Requerente. No 

mérito, requer seja declarada a inexistência do débito no valor de R$ 27,06 

(vinte e sete reais e seis centavos), referente ao contrato n. 0001714985, 

bem como a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais. É 

o que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Versa o pedido de tutela de urgência sobre liberação pelo plano de saúde 

contratado pela Requerente junto ao Requerido de equipamento 

necessário para realização de procedimento cirúrgico pelo qual a 

Requerente necessita ser submetida. Para tanto, exige a lei a conjugação 

dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: 

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

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de 

Processo Civil. É o caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Entretanto, em que pese os 

argumentos trazidos pela Requerente, observa-se a ausência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, posto que os fatos 

narrados e documentos trazidos aos autos são insuficientes para 

demonstrar questões de grande significância na relação contratual em 

pauta como, por exemplo, se o uso do cartão de crédito vinculado a 

empresa Requerida foi integralmente quitado, ou ainda, se houve compra 

direto no crediário da empresa. Ademais, não há comprovação da 

urgência quanto a tutela requerida. Assim, tem-se que o direito reclamado 

depende de dilação probatória. Portanto, não estando demonstrado nos 

autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é 

medida que se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar 

pretendido. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003177-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003177-61.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 

executado, por meio do sistema on line Bacen-Jud, em valor 

correspondente ao cumprimento de sentença nos autos. Assim, diante da 

realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do 

executado, mormente em face da ausência de qualquer aceno direcionado 

à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro nos artigos 

835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, e em 

consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CNPJ n. 

03.507.415/0001-44, de titularidade do executado Estado de Mato Grosso, 

no valor de R$ 7.740,37 (sete mil setecentos e quarenta reais e trinta e 

sete centavos) Permaneçam os autos conclusos. Sendo a busca positiva, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os 

dados bancários. Intime-se o executado para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprovem o pagamento das verbas referentes a imposto de renda 

e previdência. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012855-88.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO SALES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012855-88.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: BERNARDO SALES DE 

MORAES EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado 
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relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Expeça-se alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012739-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ZANINELO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012739-43.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: GUSTAVO ZANINELO 

OLIVEIRA EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Infere-se dos autos que a Executada impugnou a penhora realizada vis 

sistema BACENJUD, em razão de já ter efetuado o pagamento espontâneo 

do débito, requerendo na mesma oportunidade o desbloqueio do valor 

penhorado. Em manifestação a Impugnação, a Exequente reconheceu que 

ocorreu pagamento duas vezes, sendo uma de forma espontânea e outra 

através de penhora. Analisado os autos, identificou-se comprovante de 

penhora realizada via sistema BACENJUD no ID n. 15899541 e 

comprovante de pagamento espontâneo juntado no ID n. 15598684. Assim, 

considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. DETERMINO o levantamento do valor depositado 

espontaneamente pelo Executado (comprovante juntado no ID n. 

15598684) ao Exequente, a ser feito através de alvará. Doutra ponta, 

considerando a impossibilidade de desbloqueio do valor constrito via 

sistema BACENJUD, DETERMINO a expedição de alvará de levantamento 

do valor bloqueado (comprovante no ID n. 15899541) ao Executado. 

Intime-se o executado para informar dados bancários para depósito do 

referido valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240341 Nr: 8183-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - 

OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/MT

 Ação penal cod. n. 240341

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a instrução criminal já se encerrou, o 

representante ministerial ofertou seus memoriais finais e a defesa, antes 

da sua apresentação, requereu a juntada do exame complementar 

realizado na vítima (fl. 147).

 Ocorre que, tal pedido não merece acolhida, eis que, apesar de 

determinado a sua juntada, tratam-se de exames complementares, que 

não influenciam do mérito da causa, pois como dito anteriormente, 

atribui-se ao réu, a prática de atos libidinosos diversos da conjunção 

carnal (fls. 118), até porque foram solicitados pela médica legista com fito 

de verificar apenas a ocorrência de infecção ginecológica e/ou gravidez, 

conforme consta no laudo pericial de fls. 113/115.

 Ademais, presente na audiência de instrução e julgamento, a defesa não 

se insurgiu quanto ao seu encerramento e não requereu diligências, de 

modo que precluso seu direito.

 Portanto, indefiro o pedido de fls. 147 e determino a intimação da defesa, 

para apresentação dos memoriais finais, no prazo legal.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Cáceres/MT, 6 de dezembro de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235161 Nr: 4642-88.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14309

 Vistos, etc.

Por satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP, recebo a denúncia 

oferecida contra ERICK DE SOUZA, dando-o como incurso no art. 129, § 

9º, c/c art. 61, inc. II, alínea “f” e “h”, ambos do Código Penal, nas 

disposições da Lei Maria da Penha.

 Cite-se e intime-se o acusado para apresentar, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, resposta à acusação, por intermédio de advogado, 

conforme preceituam os artigos 396 e 396-A, ambos do CPP.

Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá consultar o acusado acerca de sua renda mensal, assim como se 

dispõe de condições econômicas para constituir advogado para 

defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei 

Complementar Estadual nº 146/2003 e 132/2009).

Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um profissional, 

dê-se vista a Defensoria Pública, para tanto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000754-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000754-97.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): RAMON DE OLIVEIRA MARTINS RÉU: AUGUSTO FELIPE DA 

SILVA ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento e Cobrança 

de Honorários Advocatícios ajuizada por RAMON DE OLIVEIRA MARTINS 

em face de AUGUSTO FELIPE DA SILVA DE ALMEIDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 14731350, as partes informam 

que transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito. É o 

necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que as partes 

informam que transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito 

(id. 14731350). Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas 

em postulado de id. 14731350 e, por consequência, JULGO EXTINTO o 
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feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio de seu 

procurador. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino, 06 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001431-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001431-30.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): EDSON SANCHES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Edson Sanches em face 

de Banco Bradesco S/A, todos devidamente qualificados nos autos, 

postulando o recebimento no efeito suspensivo. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Todavia, o 

pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com efeito, o art. 

919, do NCPC, dispõe que “os embargos à execução não terão efeitos 

suspensivo”. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo vem 

disciplinada no § 1º do referido artigo, nos seguintes termos: "Art. 919. 

(...) 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.". Ou seja, 

condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de 

três requisitos: a) relevância dos fundamentos dos embargos; b) risco de 

dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e c) garantia do juízo. No 

caso dos autos, o requisito da segurança prévia do juízo não está 

presente, já que o(s) embargante(s) não demonstrou(aram) a existência 

de penhora, depósito ou caução, de modo que o indeferimento do pedido 

de suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. REQUISITOS 

NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no art. 739-A, do CPC. 

Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de fevereiro de 

2018, às 12:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, 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, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal. 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 impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 06 de dezembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001458-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN OAB - PR08007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio 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 pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001483-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO NEGRIJO VELOZO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio 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 pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001141-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 
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fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARLOS CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio 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 da 

penhora RENAJUD. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000401-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

ALMIRIO HERDT (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio 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 pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001011-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

do art. 688 CNGC/MT, bem como nos termos contidos no provimento n. 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão 

ID 16689246, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no prazo de 05 

(cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sitio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão de guias online”, aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000322-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MARANGONI COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARBOSA DE LIMA OAB - MT7690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA DE ALMEIDA CALVO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

que fique ciente da penhora BacenJud, conforme recibo juntado aos autos 

(ID 16511628), referente a decisão (ID 12912668) e, querendo, se 

manifeste no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO BONFIM DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para fique ciente da certidão (ID 1666835) e efetue o 

pagamento da complementação de diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá 

através do sitio 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 pelo (a) Sr(a) oficial de 

justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000148-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAND BRASIL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

- EPP (RÉU)

EMBALAPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PAVAO JUNIOR OAB - SP242307 (ADVOGADO(A))

VINICIUS MARCHETTI DE BELLIS MASCARETTI OAB - SP250312-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR as partes, por seus advogados, para que 

especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 58 de 452



Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000356-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

SOLANO HENRIQUE DESBESSEL (EXECUTADO)

JAQUELINE ANA PRIGOL DESBESSEL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da certidão negativa do oficial de justiça (ID 16829662) e, querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 3392-96.2013.811.0005

 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: Eder Matias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Top Car Veículos, Antonio de Brito, BV 

Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

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

OAB:MT 14.469-A, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimo a parte requerida BV Financeira S/A, para efetuar o pagamento de 

honorários períciais no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100973 Nr: 1917-37.2015.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gladston Leal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Gladston Leal de Oliveira, 

Cpf: 55939031153, Rg: 860.767 Filiação: Jerônimo Pedro de Oliveira e 

Luzdalva Oliveira Leal, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Dom 

Aquino Correa, 1040, Cidade: Campo Verde-MT

Nome e cargo do digitador:Gania Terezinha Pereira Técnico Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc. De início, proceda-se com as devidas anotações, eis 

que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença.Defiro o 

pedido de fls. 126/127.Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em 

execução, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, 

transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). 

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94947 Nr: 2360-22.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO

CONVERTIDA EM EXECUÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 2360-22.2014.811.0005 – código 94947

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

EXECUTADA: Rosimeire Alves de Souza

CITANDA: ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA, CPF: 028.561.001-55, brasileira, 

solteira, auxiliar de serviços, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/09/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 27.824,07 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e 

quatro reais e sete centavos), atualizados até 06/03/2018.

FINALIDADE: CITAÇÃO da executada, acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe é 

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

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, 

PAGAR O DÉBITO ACIMA DESCRITO, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Credora firmou com a Devedora, em 16/04/2012, 

Contrato de Crédito Bancário nº B21230019-7, objetivando um 

financiamento para aquisição de uma .motocicleta no valor de R$ 7.380,00 

(sete mil trezentos e oitenta reais), para pagamento através de 48 

parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 16/05/2012 e as 

demais em igual dia dos meses subsequentes, tudo em conformidade com 

as clausulas, condições, valores, prazos, datas e demais avenças 

consignadas no corpo do contrato. Em garantia ao fiel e cabal 

cumprimento do contrato, foi dado pela requerida, em alienação fiduciária, 

01 motocicleta HONDA/CG 125 FAN JOB KS, Gasolina/álcool, reta, marca 

M – Honda, ano fabricação/modelo 2012, 125 CC cilindrada, chassi 

9C2JC4110CR503461. A devedora deixou de realizar os pagamentos 

mensais desde a parcela nº 14, vencida em 16/06/2014. Diante da não 

localização do veículo e nem tampouco a localização da devedora a Ação 

de Busca e Apreensão foi convertida em Execução em 26/01/2018. O 

valor do débito de R$ 27.824,07 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e 

quatro reais e sete centavos), atualizados até 06/03/2018.

 OBS I: Art. 829 CPC. O executado será citado para pagar a dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1º Do mandado de citação 

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

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

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado e art. 

841 CPC. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 59 de 452



 OBS II: Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data da juntada aos autos do mandado de citação 

(independentemente de penhora).

Diamantino - MT, 6 de dezembro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31046 Nr: 1866-41.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Romélio Riediger, Renato 

Riediger, Marli Carris Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Rodrigo Vieira 

Komochena - OAB:11.011/MT

 Intimo a parte exequente parapara se manifestar acerca dos atos 

negativos de 1º e 2º leilão de fls. 280/281, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31366 Nr: 2081-17.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Horácio Capeleto, Roberto 

Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 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):SEBASTIÃO HORACIO CAPELTO e ROBERTO 

AARECIDO CAPELETO

Localidade: ZONA RURAL - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO BENS PENHORA PELO RENAJUD

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27322 Nr: 9-91.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antônio Rotava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Orides da Silveira, Maria de Campos 

Luz Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Campos Luz 

Silveira - OAB:13604-A/PA

 Intimo o credor para apresentar planilha atualizada, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112838 Nr: 4137-71.2016.811.0005

 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): JG Transportes Ltda-ME, José Gaino, Odete 

Zaninete Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls.100, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 2321-93.2012.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino dos Anjos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Uberlândia Importação e Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Vicente Borges - 

OAB:43876, Fabiana Mendes Cintra Machado - OAB:34055/GO, Luiz 

Antonio Faria de Souza - OAB:10.531/GO

 Intimo o Autor para impugnar a contestação e documentos de fls 149/189, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93042 Nr: 1297-59.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P M dos Santos Sobrinho - ME, Pedro Marcelino 

dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar quanto a correspondência devolvida de fls. 

118/119, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97153 Nr: 184-36.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pacheco Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Uberlândia Importação e Exportação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Vicente Borges - 

OAB:43876, Fabiana Mendes Cintra Machado - OAB:34055/GO, Luiz 

Antonio Faria de Souza - OAB:10.531/GO

 Intimo o Autor para impugnar a contestação e documentos de fls 164/209, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109080 Nr: 2111-03.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walteir Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para juntar a planilha atualizada do débito do débito a qual 

não acompanhou a petição/documento de fls. 132042, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100967 Nr: 1914-82.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Guerreiro Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCI Brasil China Importadora e Distribuidora 
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S/A, Eldorado Comércio de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Braz Florentino Paes de 

Andrade Filho - OAB:OAB/PE 32.255, Edinaldo Paulo Tenório 

Veríssimo do Amaral - OAB:OAB/PE 30.642, gyordano reiners brito 

almeida - OAB:23574/O, Luiz Filipe Figueiredo Batista - OAB:OAB/PE 

32.410, Maria Teresa Goes Pinheiro - OAB:OAB/PE 30.642

 Intimo o requerido para se manifestar acerca de correpondência 

devolvida de fls. 198, encaminhada ao denunciado à lide, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11203 Nr: 1180-59.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Aparecido 

Cazzeta, Agenor Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 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 o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls.182, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130248 Nr: 2939-28.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Sturza Huber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asa Máquinas Peças e Implementos Ltda - ME, 

Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lopes - 

OAB:70.572/RS, Luciana Fortes Freitas - OAB:96.388/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo a embargante para se manifestar acerca da Impugnação de 

Embargos de terceiro de fls.65/66, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128895 Nr: 2441-29.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Champion Farmoquímico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Toti, Marcia Hominiuki de Matos Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SALES GUIMARÃES - 

OAB:36220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão negativa de citação de 

fls. 12, no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Intimação do advogado do denunciado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar Alegações Finais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110490 Nr: 2895-77.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Sangalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): João Carlos Sangalli, Cpf: 36656143172, Rg: 

213.485 SSP MS Filiação: Darci Sangalli e Dolores Sangalli, data de 

nascimento: 31/01/1964, brasileiro(a), natural de Toledo-PR, convivente, 

comerciante, Endereço: Rua Fortaleza, S/nº, Em Frente A Escola João 

Batista, Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: Diamantino-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 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."

Resumo da inicial:Trata -se de Ação Penal interposta pelo Ministério 

Pùblico em desfavor de João Carlos Sangalli. Consta no incluso Inquérito 

Policial que no dia 11/9/2016, por volta das 19h03min, no Bairro: Novo 

Diamantino, Jardim Alvorada, Rua Cuiabá, nesta Cidade de Diamantino - 

MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado 

conduziu veículo automotor carro Fiat Siena, cinza, placa KEG 9434 - 

Diamantino, com a capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool e sem carteira de habilitação, sendo denunciado como 

incurso no artigo 306, § 1º, inciso II, c.c artigo 294, inciso III, ambos da Lei 

nº 9.503/97.

Decisão/Despacho:I – A denúncia deve expor de forma individualizada a 

conduta do acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos 

quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o 

rol de testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das 

testemunhas). É necessário, apenas, que de sua leitura se possa 

vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em 

tese, de modo a permitir o devido processo legal, como cláusula de 

garantia que é para a proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado 

proporcionando um processo justo e equitativo (Constituição Federal – 

Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes;).

Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada quando restar 

comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para 

o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II 

- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em 

resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures 
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mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é 

certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal restando, 

ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por 

enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal.

De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do 

Código de Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e 

sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar 

liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias).

II – Proceda a citação do acusado para que responda a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do mandado que na resposta 

cada acusado poderá arguir preliminar 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 (Artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada à resposta no prazo 

legal, ou se os acusados, citados, não constituírem defensor, será 

nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal).

III - Defiro a juntada de folha de antecedentes criminais do acusado.

 IV- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 06 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Patrícia Ferreira Vargas

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109857 Nr: 2512-02.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Oliveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Bruno Oliveira Cardoso, Rg: 2167685-2 SSP MT 

Filiação: Antonio Cardoso da Silva e Laurinda Oliveira da Silva, data de 

nascimento: 24/02/1996, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua Joaquim Pereira da Silva, Próximo Ao Mercado 

Messias, Bairro: Buriti, Cidade: Diamantino-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 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."

Resumo da inicial:Trata -se de ação penal referente à denuncia oferecida 

pelo Ministério Público em desfavor de Bruno Oliveira Cardoso. Consta no 

incluso Inquérito Policial que no dia 17/6/2016, por volta das 14h00min, no 

restaurante SB, na BR 364, proximidades do armazém Bung, nesta Cidade 

de Diamantino - MT, ciente de sua ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, o denunciado subtraiu para si, a importância de R$ 105,00 (cento 

e cinco reais), em espécie, da vítima Maria Alice Pego de Souza, sendo 

denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Decisão/Despacho:Autos n. 2512-02.2016.811.0005.

I – A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do acusado, 

com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (Constituição Federal – Artigo 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;).

Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada quando restar 

comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para 

o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II 

- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em 

resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures 

mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é 

certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal restando, 

ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por 

enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal.

De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do 

Código de Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e 

sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar 

liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias).

II – Proceda a citação do acusado para que responda a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do mandado que na resposta o 

acusado poderá arguir preliminar 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 (Artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada à resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado um 

para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal).

III - Defiro a juntada de folha de antecedentes criminais do acusado e item 

4 (fl. 39).

 IV- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 10 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131487 Nr: 3501-37.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel da Silva Freitas, Edilson Garcia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimação do advogado indicado pelo denunciado, Dr. Marcos Wagner 

Santana Vaz, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar Defesa Prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131882 Nr: 3627-87.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do advogado do recuperando, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do cálculo de pena de fls. 40.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112170 Nr: 3796-45.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Rafael Jesus de Oliveira Filiação: Samuel Pereira 

de Oliveira e Maria Eunice Pereira de Jesus, data de nascimento: 

13/12/1982, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, solteiro(a), Endereço: 

Rua 35, Ao Lado da Casa 333, Bairro: Jardim Adriana Próximo Portal das 

Águas, Cidade: Diamantino-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 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."

Resumo da inicial:Trata -se de Ação Penal interposta pelo Ministério 

Público em desfavor de Rafael Jesus de Oliveira. Consta no incluso 

Inquérito Policial que no dia 4/11/2019, por volta das 21h00min, em via 

pública, BR 364, Km 614, na rodovia MT-240, Pé Branvo , Bairro: Novo 

Diamantino, próximo ao Trevo do Posto Trevão, , ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta conduziu motocicleta, CG Fan, ano 

2011/2012, de cor vermelha, placa OAV-1458, em proveito proprio, 

sabendo ser produto de crime pertencente a vítima Gilma Pedroso 

Nepoceno, sendo denunciado como incurso no artigo 180, caput, do 

Código Penal e Artigo 309 da Lei 9.503/97.

Decisão/Despacho:I. A denúncia deve expor de forma individualizada a 

conduta do acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos 

quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o 

rol de testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das 

testemunhas). É necessário, apenas, que de sua leitura se possa 

vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em 

tese, de modo a permitir o devido processo legal, como cláusula de 

garantia que é para a proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado 

proporcionando um processo justo e equitativo (Constituição Federal – 

Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes;).

Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada quando restar 

comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para 

o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II 

- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em 

resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures 

mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é 

certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal restando, 

ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por 

enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal.

De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do 

Código de Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e 

sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar 

liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias).

II. Proceda a citação do acusado(a) para que responda a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do mandado que na resposta 

cada acusado poderá arguir preliminar 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 (Artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada à resposta no prazo 

legal, ou se os acusados, citados, não constituírem defensor, será 

nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal).

III. Defiro a juntada de folha de antecedentes criminais.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Patrícia Ferreira Vargas

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130118 Nr: 2895-09.2018.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edemar de Souza Welter

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Caju Cardoso - 

OAB:24575/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 130118
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DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido ministerial.

Intime-se o Dr. Raul C. Cardoso para juntar no prazo de 05 (cinco) dias o 

instrumento procuratório.

Após, apense-se o pedido de restituição de bens apreendidos aos autos 

do processo que deu lhes origem (autos n. 1725-02.2018.811.0005 – 

Código n. 127105).

Cumpridas as determinações acima, abra-se ao Ministério Público.

Às providências.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-07.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

OSVALDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010573-07.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MANUELA DAYANNE 

ARAUJO DE OLIVEIRA, OSVALDO SIQUEIRA REQUERIDO: ANTONIO 

ALVES NOGUEIRA Vistos, etc. 1. Considerando a ausência justificada do 

requerido, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de março de 2019 às 14h00min. 2. Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3. As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 03 de dezembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-07.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

OSVALDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010573-07.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MANUELA DAYANNE 

ARAUJO DE OLIVEIRA, OSVALDO SIQUEIRA REQUERIDO: ANTONIO 

ALVES NOGUEIRA Vistos, etc. 1. Considerando a ausência justificada do 

requerido, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de março de 2019 às 14h00min. 2. Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3. As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 03 de dezembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011020-05.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GALESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER PUPULIN (EXECUTADO)

ELZA SALETE GUYSS PUPULIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto Auto de 

avaliação.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005018-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Tendo em vista a certidão negativa do oficial de justiça juntada sob o ID 

169 28750, intime-se a parte autora, através do seu advogado Eduardo 

Stefano Mazzutti OAB/MT 16003A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

junte aos autos o endereço completo da parte requerida

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002909-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

PASCOALINA DE ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DO NASCIMENTO AQUINO (INVENTARIADO)

MARINA DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

MARIA ANGELA DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

MARILZA DO NASCIMENTO ARAUJO (INVENTARIADO)

FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO (INVENTARIADO)

 

Intime-se a parte autora para efetivar os pagamentos das diligências dos 

oficiais de justiça através de guia de arrecadação a ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como para recolher as custas da 

distribuição de Carta Precatória a ser deprecada à Comarca de 

Rondonópolis. As guias de arrecadação das diligências dos oficiais de 

justiça e a guia de recolhimento para expedição de Carta Precatória 

deverão ser juntadas aos autos no prazo de 10 (dez) dias, juntamento 

com o comprovante de pagamento.

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

Processo Número: 1006985-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. M. D. S. (RÉU)
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E. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 28/02/2019 às 

15h00min, 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, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 28/02/2019 às 

16h00min, 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, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

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

Processo Número: 1004837-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ONACIANO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACI LIMA DE ANDRADE OAB - MA7280 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo de Jesus Araújo (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 28/02/2019 às 

16h00min, 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, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

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

Processo Número: 1005394-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado Anibal Francisco 

Carvalhal de Oliveira Junior OAB/MT 21051B, para que no prazo de 5 

(cinco) dias junte aos autos Certidão de Casamento/Nascimento da 

genitora dos requerentes Luciana Rodrigues de Oliveira afim de que seja 

realizado o desconto e o depósito dos alimentos.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004631-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON DE ALMEIDA FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004631-46.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): CLEVERTON DE ALMEIDA FREIRE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005381-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SIMONE SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005381-48.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): REJANE SIMONE SCHNEIDER RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004786-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004786-49.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): RONAN FRANCISCO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 
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CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002552-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEU BANISKI (EXECUTADO)

ANTONIO JOSNEI RIBAS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data intimo o advogado do promovente a 

retirar a carta precatória para cumprimento, tendo em vista que o Aviso de 

Recebimento (AR) não foi recebido pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005344-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005344-21.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 

horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do 

perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005776-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES RENHIWARIO ETEROOWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005776-40.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): LOURDES RENHIWARIO ETEROOWE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005660-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005660-34.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): GABRIEL DA SILVA BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004943-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004943-22.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): DAVID DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 
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colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 7 de 

dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125763 Nr: 8328-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZI CASSIA CITON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RAFAEL SARTORI ÁLVARES - OAB:PR/ 

40.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da peça defensiva de fls.105/106, bem como sobre o 

requerimento do terceiro (fls.87/89), em 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 3775-22.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI, CESAR JORGE SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo 

legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132089 Nr: 4471-77.2014.811.0037

 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: ANDERSON VIEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI - ME, ORACIDES FILIPE, SUL 

AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 C E R T I D Ã O

Tendo em vista a informação do Aviso de Recebimento juntado à f. 128 e 

requerimento contido no petitório de f. 129, redesigna-se a audiência de 

conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 14h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 06 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166603 Nr: 3493-32.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 CERTIDÃO

Em cumprimento a decisão de f. 125, intimo as partes para informarem se 

existem outras provas a produzirem além das constantes nos autos 

esclarecendo a necessidade e pertinência, prazo de 05 dias, valendo o 

silencio pela inexistência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71942 Nr: 4257-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160029 Nr: 423-07.2016.811.0037

 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: JOAQUIM CEZAR DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46897 Nr: 2325-10.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JOÃO DE AZEVEDO, GILMAR PERES 

DE AZEVEDO

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413, VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 

7.457-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte autora, para 

manifestar acerca do petitório de f.220/221, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118509 Nr: 863-08.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO TAVARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CONTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 
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LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Intimar o advogado da parte requerente para manifesta-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103025 Nr: 2259-88.2011.811.0037

 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: SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818/PR, FERNANDO 

BONISSONI - OAB:37434, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado do EXECUTADO fica INTIMADO para 

pagar o valor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos termos do 

artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil/2015.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO PETRAZZINI (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 : 

1001570-17.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MIGUEL ANGELO PETRAZZINI Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a petição de ID nº 15186458 já foi analisada, 

conforme ID nº 15682800. Desta forma, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006642-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON VINICIUS MONTEIRO SILVA OAB - MG69852 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (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 de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004660-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE OLIVEIRA MODOLON SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (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 : 

1004660-33.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JUCELIA DE OLIVEIRA 

MODOLON SANTOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. A parte 

requerida, no Id. 14615162, sustenta que a autora não vem cumprimento 

com a determinação judicial, visto que não está depositando nos autos os 

valores incontroversos, de modo que requer a intimação da parte 

requerente para comprovar o regular depósito do valor alegado como 

incontroverso das parcelas vencidas do contrato, sob pena de revogação 

da tutela antecipada. No entanto, da análise dos autos, verifico que não há 

qualquer pedido formulado pela parte autora neste sentido ou decisão 

concedendo a antecipação da referida tutela, razão pela qual deixo de 

analisar o pedido. Sem prejuízo, intime-se o requerido para se manifestar 

sobre o pedido de julgamento antecipado da lide (Id. 15075854), no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-45.2017.8.11.0037

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:

GLEYTON PAIVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

F. MARTINS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSINEIA DE FATIMA MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 01 

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

CRISTIANE MOREIRA PROCESSO n. 1001303-45.2017.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 149.930,28 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: F. MARTINS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA OLIVERIO 

PORTA, 1014, CENTRO LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: ROSINEIA DE FATIMA MARTINS Endereço: RUA 

OLIVERIO PORTA, 1014, CENTRO LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 Nome: GLEYTON PAIVA DOS SANTOS Endereço: RUA 

OLIVERIO PORTA, 1014, CENTRO LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO dos executados 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 05 dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3º, incisos I e II 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. PRIMAVERA DO 

LESTE, 7 de dezembro 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 
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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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005768-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO(A))

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (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 : 

1005768-97.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: ROSIMERI ADRIANA 

MANOEL EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 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, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001523-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001523-43.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: ESTANIEL PASCOAL 

ALVES DA SILVA Vistos. Defiro o requerimento de busca de endereço 

através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL. Juntada aos 

autos cópia das declarações de imposto de renda do requerido, importante 

consignar que as mesmas deverão ser guardadas em pasta própria. 

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeça-se os ofícios 

necessários. 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 de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005019-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ HENN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-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 : 

1005019-80.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JAIR LUIZ HENN REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003975-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FRANCISCO LONGHI (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 de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006282-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006282-16.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO RÉU: RODRIGO VIAN Vistos. Considerando que a intimação 

do requerido restou infrutífera (ID nº 16252782/16252752), designo nova 

audiência de conciliação para o dia 14/02/2019, às 14h20min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum. 

Proceda-se nova tentativa de citação do requerido, no endereço 

constante nos autos, por meio de Oficial de Justiça, conforme requerido 

(ID nº 16429645). Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006282-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (RÉU)

 

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 de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000272-87.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERNANDES MEURER FRITZEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000272-87.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ADRIANA 

FERNANDES MEURER FRITZEN Vistos. Defiro o requerimento de busca de 

endereço da requerida através dos sistemas BACENJUD INFOJUD e 

RENAJUD. 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, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA L. F. CASSIANO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000892-65.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 

EXECUTADO: ANA MARIA L. F. CASSIANO - ME Vistos. Defiro o 

requerimento de penhora on line. Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias Defiro ainda, o pedido 

de inclusão de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do executado, 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. Restando negativas as 

diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para análise dos 

demais pedidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA MATHEUS (EXECUTADO)

L A MATHEUS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001019-37.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: L A MATHEUS - ME, 

LUCIANA APARECIDA MATHEUS Vistos. Defiro o pedido de penhora on 

line. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se 

a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, as partes executadas deverem 

ser intimadas para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004793-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (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 : 

1004793-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, MOTO 

HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO c/c DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizado por RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO em 

face de MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA e MOTO HONDA DA 

AMAZÔNIA LTDA, todos qualificados nos autos. A parte autora e a 

requerida MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA realizaram composição 

amigável em audiência de conciliação (ID nº 15317031) e pugnaram pela 

extinção do feito em relação a esta, prosseguindo a ação apenas contra a 

requerida MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

judicial entre a requerente e a requerida MOTO HONDA DA AMAZÔNIA 

LTDA, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela a extinção parcial 

do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID nº 15317031, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com relação 

à requerida MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

devendo o feito prosseguir apenas entre a parte requerente e a requerida 

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA. Custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do acordo. Para prosseguimento do 

feito, 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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-47.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para providenciar o recolhimento da 

certidão de registro de penhora, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005814-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005814-52.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MATHEUS SILVA SOUZA DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por MATHEUS SILVA SOUZA DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que 

passo a analisá-las. 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). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário 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. Nesse sentido: 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, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutadas as 

preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e 
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condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15839924 – pág. 25). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004947-59.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARLI ANGELA SAMPAIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por MARLI ANGELA SAMPAIO em face de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. O 

requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. 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 
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Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário 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. Nesse sentido: 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, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutadas as 

preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15179507 – pág. 27). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001907-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 : 

1001907-06.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LEDIFRAN LOGISTICA LTDA, 

JOAO DIAS DE OLIVEIRA 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, 27 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005863-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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))
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005863-93.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DERIVAN DA SILVA SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por DERIVAN DA SILVA SOUZA em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. 

O requerido arguiu preliminar, de modo que passo a analisá-la. No que se 

refere à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário 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. Nesse sentido: 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, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutada a preliminar, e 

estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da 

lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15803400 – pág. 26). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005662-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WOMAR VIEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005662-04.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): WOMAR VIEIRA CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por WOMAR VIEIRA CARDOSO em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. 

O requerido arguiu preliminar, de modo que passo a analisá-la. No que se 

refere à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário 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. Nesse sentido: 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 
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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, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutada a preliminar, e 

estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da 

lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente técnico e apresentarem seus quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ BAU 04275364996 (EXECUTADO)

ALEXANDRE LUIZ BAU (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 : 

1002496-95.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ALEXANDRE LUIZ BAU, ALEXANDRE LUIZ 

BAU 04275364996 Vistos. Cumpra-se integralmente a decisão retro. Às 

providências. Primavera do Leste/MT, 27 de novembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001530-35.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSANGELA HONORIO KREBS Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que já foram realizadas buscas de endereço da parte requerida 

através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD, conforme ID nº 

12806558/12806566. Assim, considerando que não houve tentativa de 

apreensão do bem e citação da parte requerida nos endereços 

encontrados, indefiro o pedido de nova busca de endereços (ID nº 

16696354). Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, 

promovendo nova tentativa de apreensão do bem e citação da requerida, 

no prazo de 10 dez dias. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005354-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005354-65.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): EVA MARIA DA SILVA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por EVA MARIA DA SILVA BARBOSA em face 

de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos 

autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. 

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). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário 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. Nesse sentido: 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, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutadas as 

preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 
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OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15874606 – pág. 26). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005782-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREILER FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005782-47.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CREILER FERREIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por CREILER FERREIRA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. O 

requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. 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). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário 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. Nesse sentido: 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 77 de 452



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, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutadas as 

preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15856948 – pág. 26). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005823-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GONCALVES MADEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005823-14.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RENAN GONCALVES MADEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por RENAN GONÇALVES MADEIRA em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. 

O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 78 de 452



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). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário 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. Nesse sentido: 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, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutadas as 

preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15856478 – pág. 26). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000964-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 79 de 452



Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000964-52.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS 

LTDA REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

CEREAIS LTDA em face de BANCO SAFRA S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que a Gerente de Segmento de 

Empresas do requerido enviou um e-mail à Sra. Carla Chaves, responsável 

pela organização e planejamento financeiro da autora, solicitando, sem 

autorização, cópias de documentos constitutivos da requerente. Aduz que 

o referido e-mail foi encaminhado ao sócio administrador da autora, Sr. 

Ricardo, o qual informou que a gerente do requerido apenas havia ligado 

oferecendo crédito bancário. Assevera que, após muita insistência da 

gerente do banco requerido, a parte autora efetuou a abertura de uma 

conta cadastro apenas para relacionamento e uma possível abertura de 

crédito, a qual foi transformada pelo requerido em conta corrente, 

originando despesas e tarifas na quantia de R$21.330,00, sem que 

nenhum crédito fosse ofertado. Afirma que foi orientado por outro gerente 

do banco requerido a realizar uma carta de encerramento de conta 

cadastro, sendo a solicitação formalizada em 16/11/2017 e negada sob a 

justificativa de haver débitos a serem adimplidos, bem como que houve a 

negativação indevida da autora no valor de R$21.330,00 (vinte e um mil, 

trezentos e trinta reais) junto ao Bacen. Requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar que o requerido se abstenha de fazer 

qualquer restrição em nome da autora, e de gerar taxas e encargos em 

razão da conta corrente objeto da lide, bem como suspenda a restrição 

constante junto ao Bacen em nome da requerida. No mérito, requer a 

procedência da ação para declarar a inexistência do débito, determinando 

o encerramento da conta corrente e condenando a requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos morais. Recebida a inicial (ID 

nº12721455), postergou-se a análise do pedido para momento posterior à 

manifestação do requerido. No ID nº13682893, contestação alegando a 

regularidade da abertura da conta e a validade das tarifas, e impugnando 

todos os argumentos trazidos na exordial. No ID nº14149225, impugnação 

à contestação, onde a parte autora requer a análise do pedido liminar. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a parte autora requer a 

suspensão da restrição em seu nome, que alega ser indevida, junto ao 

Bacen. No entanto, da análise dos autos, verifico que existem documentos 

que evidenciam a abertura da conta corrente e a adesão dos pacotes e 

tarifas debitados na conta da parte autora, os quais estão assinados 

pelos representantes da empresa requerente, não sendo possível 

visualizar, nesta sede de cognição, a probabilidade do direito pleiteado, 

restando ausente um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante desta situação, as alegações trazidas pela parte 

requerente não autorizam a concessão da tutela requerida, sendo 

necessária a dilação probatória para análise da alegada existência de 

irregularidade na abertura de conta corrente em nome da empresa autora. 

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA. Para prosseguimento 

do feito, 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, 28 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

MARCOS DIONE LIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-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 : 

1000004-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARCOS DIONE LIRA SANTOS Vistos. Intime-se a parte 

requerida para se manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da 

lide (Id. 12222937), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001006-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FERRO RODRIGUES ALVES (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 : 

1001006-38.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIANE 

FERRO RODRIGUES ALVES Vistos. Da análise dos autos, verifico que a 

parte requerida, em sede de contestação, apresenta proposta de acordo 

(ID nº 12087177 – pág. 12). Assim, intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre a referida proposta, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, intime-se a parte requerida 

para se manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide (ID nº 

12206645), no prazo de 10 (dez) dias. Após, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007237-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA FRANSAO (REQUERENTE)

GENESIO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007237-47.2018.8.11.0037. 
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REQUERENTE: GENESIO BATISTA FERREIRA, ROSA DE FATIMA 

FRANSAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO 

DE HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

GENESIO BATISTA FERREIRA e ROSA DE FATIMA FRANSÃO FERREIRA 

em face de BANCO DO BRASIL S.A., todos devidamente qualificados nos 

autos. Alegam, em síntese, que são proprietários de um imóvel rural 

denominado Fazenda Batista, registrada no CRI dessa Comarca sob a 

matrícula nº 3.187, e que utilizam esta terra para o cultivo de grãos, tendo 

realizado, por diversos anos seguidos, financiamentos para a produção 

das lavouras através de empréstimos junto ao banco requerido, ofertando 

o referido imóvel em garantia real por meio de hipotecas. Aduzem que a 

matrícula do referido imóvel ainda possui registros/averbações de 

hipoteca não baixadas, lançadas em favor do requerido (R. 5 - AV.6 e 

AV.12, R.11, R.13), provenientes de Cédulas Rurais Pignoratícias e 

Hipotecárias, as quis encontram-se prescritas. Asseveram que 

notificaram extrajudicialmente a Superintendência do Banco requerido, 

objetivando que fossem baixados os aludidos registros e averbações, 

sendo que, recebida a notificação, não houve resposta ou ato efetivo de 

cancelamento das hipotecas. Requer a concessão de tutela antecipada 

para determinar que o requerido promova a baixa e/ou cancele as 

hipotecas registros e averbações constantes no R. 5 - AV.6 e AV.12, 

R.11, R.13, da Matrícula 3.187, sob pena de multa diária. No mérito, pugna 

pela procedência da ação para declarar prescritas as dívidas 

consubstanciadas pelas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 

averbadas no R. 5 - AV.6 e AV.12, R.11, R.13, da Matrícula 3.187 e o 

direito as ações executivas e causais, bem como Cancelando a Hipoteca. 

É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a parte autora demonstra 

a existência das cédulas e das averbações hipotecárias em favor do 

requerido, bem como a data de seus vencimentos. No entanto, não há nos 

autos documento que comprove a inexistência de ações que possam 

ensejar a interrupção do prazo prescricional, não sendo possível 

visualizar a probabilidade do direito pleiteado nesta sede de cognição, 

restando ausente um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante desta situação, as alegações trazidas pela parte 

requerente não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a 

concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória 

para análise da matéria discutida Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

PRETENDIDA e, em consequência, determino a citação da parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se as advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. 

Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se 

o dia 14/02/2019, às 16h00min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Conste no mandado que o banco requerido 

deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que 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). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENNI MARQUES FERREIRA CRUVINEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. FERRO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP (RÉU)

TECNOAR FERRAMENTAS LTDA - 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  D E C I S Ã O  P R O C E S S O : 

1000166-91.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DENNI MARQUES FERREIRA 

CRUVINEL RÉU: D. R. FERRO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP, 

TECNOAR FERRAMENTAS LTDA - ME Vistos. Quanto ao pedido de Id 

15490502 de citação dos requeridos por edital, indefiro, por ora, visto que 

a requerida TECNOAR FERRAMENTAS LTDA – ME, em Id 15460757 

recebeu a carta de citação. Quanto o aviso de recebimento da requerida 

D.R. FERRO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP, consta que retornou 

por motivo de “mudou-se”. Assim, intimo a parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito. 

Para tanto, certifique-se a secretaria se decorreu o prazo para a 

requerida já citada, apresentar contestação. Após, cumprida as 

determinações façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004956-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V A DE SOUSA -ME - 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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004956-21.2018.8.11.0037. AUTOR(A): POSTOS DE SERVICOS JOIA 

PETROLEO LTDA RÉU: V A DE SOUSA -ME - ME Vistos. Indefiro o pedido 

de ID nº 15050471, vez que já decorrido o prazo pleiteado. Destarte, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de novembro 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006043-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

XINING COMERCIO DE COMIDA CHINESA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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))
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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 : 

1006043-46.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: XINING COMERCIO DE 

COMIDA CHINESA LTDA - ME EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO Vistos. Cumpra-se integralmente a decisão de ID nº 

13402992 no tocante à intimação da parte embargante para se manifestar 

sobre a impugnação aos embargos à execução (ID nº 14529712). Às 

providências. Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-79.2017.8.11.0037

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:

THIAGO MACHADO (EXECUTADO)

CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE (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 : 

1000279-79.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: THIAGO MACHADO, CLEITON OTAVIO DA SILVA 

TRINDADE Vistos. Considerando que, devidamente intimado para se 

manifestar acerca da penhora realizada nos autos (ID 12395332), o 

executado quedou-se inerte, defiro o pedido de ID 13287446. Proceda-se 

a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a liberação do valor 

bloqueado em favor da parte exequente, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Após, intime-se o exequente 

para trazer o cálculo atualizado do valor da dívida, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001392-68.2017.8.11.0037

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:

DEBORA CRISTINA DA CUNHA (RÉU)

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

APARECIDO EUGENIO DA CUNHA (RÉU)

CREUZA APARECIDA DA CUNHA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SIMAO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providencia a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-72.2017.8.11.0037

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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providencia a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109793 Nr: 110-85.2012.811.0037

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, WILIAN 

EVERTON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA CRUZATO FARDIN, 

TATIANE BALISTERO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118860 Nr: 1236-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ALAN VENAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS MANGIALARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CÉSAR SILVA MORAES , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18530 Nr: 538-19.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CÉSAR SILVA MORAES , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32727 Nr: 955-64.2005.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasily Rijkoff, DANIIL RIJKOFF, ANNA 

MAKAROFF, MARINA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , 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):

 Cod. Proc.: 145215 Nr: 2172-93.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMC, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPDSD, JMD, JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO ORLANDI - 

OAB:RS/ 071807

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de fls. 

114/118, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175638 Nr: 8328-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ernesto Segabinazzi Trojan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, 

THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:OAB/MT 17941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de fls. 87, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141088 Nr: 227-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WALDIR CECHET JUNIOR , 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):

 Cod. Proc.: 120250 Nr: 2724-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE DE DORNELLES 

FRASSETTO - OAB:SC 8.927, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI 

- OAB:MT 17.980-A, PAULO CÉSAR ROSA GÓES - OAB:MT 18021-A, 

RODRIGO FRASSETO GÓES - OAB:33416/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126752 Nr: 9283-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBELIS AUXILIADORA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174958 Nr: 7953-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA JORGE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.726-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de fls. 68, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63831 Nr: 3687-76.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI TELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES 

MÁQUINAS E TRATORES, BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, HIRAM SOUZA MARQUES - OAB:RO 

205, JOSÉ VITOR COSTA JUNIOR - OAB:MT 12.288

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 2303-05.2014.811.0037
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 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTOS SOUZA, SONIA DA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO, IRACI DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA 

CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JÚNIOR , 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):

 Cod. Proc.: 72960 Nr: 5282-76.2010.811.0037

 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: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO, 

WALMIR DE SOUZA, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278/MT, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996, FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125787 Nr: 8352-96.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA, TERRAS DE BONITO 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, ROBSON SITORSKI LINS - OAB:OAB/MS 9678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129886 Nr: 2641-76.2014.811.0037

 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: MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD 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: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/ 11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 

58647, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678/A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113840 Nr: 4130-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19843 Nr: 6804-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GIL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO, ZAIR 

FUMAGALLI DA SILVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165/MT, CID DE HOLLEBEN - OAB:2.951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, 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):

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 1009-88.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MÁRCIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizado do executado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6834 Nr: 284-85.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA, MÁRIO CESAR 

CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SCODRO LTDA, JARDELINO 

SCODRO, VIRGILIO SCODRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DIAS - 

OAB:11.200

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.575/V, com 
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anotação “Mudou-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71658 Nr: 3973-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME, ANTÔNIO MEDRADO DOS SANTOS, RENILCE GONÇALVES 

LEITE MEDRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819, VALTERCIO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito das 

diligências, para expedição dos mandados, no prazo de 10 dias. Oriento 

os senhores advogados para que apresentem o pagamento da diligência 

do oficial de justiça no momento do requerimento das intimações por 

mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45564 Nr: 1056-33.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA WEHRMAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CÉSAR SILVA MORAES , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17735 Nr: 2566-91.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MILTON DABUL POMPEU DE BARROS , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23447 Nr: 448-74.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MILTON DABUL POMPEU DE BARROS , 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):

 Cod. Proc.: 74869 Nr: 7187-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTON LUIS CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIOTTO - 

OAB:MT-6862

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de fls. 

137/141, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138118 Nr: 9090-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE GOMM, ADRIANI CRISTINA 

BAHNERT DE CAMARGO GOMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - 

OAB:, 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: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:PR 18.294

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100156 Nr: 7969-26.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT, TALITA WILSON 

MARTINS - OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37187 Nr: 5134-41.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

SUKNIM LTDA, KIM SEOK LIN, MARIA DE JESUS VIANA KIM, MARIZETE DE 

JESUS SUKNIN KIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097/MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS.46815, RODRIGO 

VILELA RAVANELLO - OAB:21360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: silvio henrique correa - 

OAB:, SILVIO HENRIQUE CORREA - OAB:1601/RO

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR , PARA 
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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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58924 Nr: 6288-89.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTUR TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVÂNIA KARINE AZEVEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNA RAMOS DE 

OLIVEIRA - OAB:23.546/0

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143243 Nr: 1282-57.2015.811.0037

 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: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WALDIR CECHET JUNIOR , 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):

 Cod. Proc.: 175415 Nr: 8211-72.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRIL DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.50, com 

anotação “Não existe o Nr°.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 6184-68.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:MT 13.068, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT 12.415

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JÚNIOR , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 1690-97.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasily Rijkoff, DANIIL RIJKOFF, ANNA 

MAKAROFF, MARINA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B, FABIANO MAGALHÃES FERRARI - OAB:MT 

13985-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO PILOTO 

MACIEL - OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , 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):

 Cod. Proc.: 5268 Nr: 218-08.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO BARLETO SOBRINHO, Francisco 

Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

informar o endereço atualizado do executado, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207027 Nr: 2716-76.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIN MARTIGNAGO, OSMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA WERMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23.546/0, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CÉSAR SILVA MORAES , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43273 Nr: 5684-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES, GUILHERME 

FARIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 
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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):

 Cod. Proc.: 208811 Nr: 3622-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.151/V, com 

anotação “Não existe o Nr°.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31033 Nr: 3256-18.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARA 

FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JÚNIOR , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120013 Nr: 2478-33.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ALAN VENAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS MANGIALARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CÉSAR SILVA MORAES , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31752 Nr: 26-31.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MILTON DABUL POMPEU DE BARROS , 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):

 Cod. Proc.: 125919 Nr: 8487-11.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (OVETRIL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, GUSTAVO 

LEONEL CELLI - OAB:PR/38.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os 

senhores advogados para que apresentem o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no momento do requerimento das intimações por 

mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45352 Nr: 798-23.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DANIELLA BLANCO DALPONTE, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1865-57.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO FERNANDES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138973 Nr: 9665-58.2014.811.0037

 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: ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYANA CASUSA NIEBISCH, ELISABETE 

RODRIGUES DE MATOS, MARCOS LOPES DOS SANTOS CONSTRUTORA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 
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promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22587 Nr: 3624-95.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CÉSAR SILVA MORAES , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49351 Nr: 3383-24.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GIL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO, ZAIR 

FUMAGALLI DA SILVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134139 Nr: 6109-48.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS, SDCM, IDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JÚNIOR , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47681 Nr: 3085-56.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIMERCATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - 

OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114233 Nr: 4614-37.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAS DE BONITO EMPREENDIMENTOS 

LTDA, CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, ROBSON SITORSKI LINS - OAB:OAB/MS 9678

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR , 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120135 Nr: 2604-83.2013.811.0037

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIAZI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.Defiro o requerimento de penhora on line[...].Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos[...].Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Defiro o 

pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD [...]Sem prejuízo, 

defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.Consigno, no entanto, que a 

restrição incluída deverá ser de transferência, visto que, o bloqueio de 

circulação consiste em medida gravosa, que somente se justifica se 

evidenciado, no caso concreto, o envolvimento de legislação 

administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais 

questões relacionadas à segurança pública, situações estas 

excepcionais, as quais não verifico no presente caso.Neste sentido, 

cita-se jurisprudência.Considere-se, ainda, que a restrição de 

transferência consiste meio hábil à garantir a execução, uma vez que 

obsta eventual tentativa de alienação do bem, e confere publicidade à 

restrição, resguardando direitos de terceiros.Registre-se que o bloqueio 

de circulação poderá vir a ser deferido, se verificada a alteração do 

contexto fático, e ficando comprovado que o bloqueio de transferência 

não se afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida.Procedam-se às [...] utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.Realizadas as diligências, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos automóveis.Após a avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Outrossim, defiro o pedido de 

expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome do 

executado em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, 

do Código de Processo Civil.Restando negativas as diligências, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43340 Nr: 6836-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUSA TRATORPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de liberação dos valores, proceda-se nova 

tentativa de intimação do executado Gilmar Nilson para que tome ciência 

do bloqueio realizado às fls. 143/144, no endereço indicado à fl. 153.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112783 Nr: 3185-35.2012.811.0037

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE MARIA ARALDI - ME, Arlete Maria 

Araldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço das requeridas através dos 

sistemas BACENJUD e INFOJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço, proceda-se 

nova tentativa de citação das partes requeridas.

Restando as diligências negativas, intime-se a parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65868 Nr: 5648-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11150, MARCOS 

TOMÁS CASTANHA - OAB:4575/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143280 Nr: 1292-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMINI & DAMINI LTDA, GIRLEI DAMINI, 

ALESSANDRA MARCIA BRUCH DAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125441 Nr: 8011-70.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE TEREZINHA FRAPORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 
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resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD em nome dos executados.

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.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos demais pedidos.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132141 Nr: 4508-07.2014.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

 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:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a Defensoria Pública para 

requerer o que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111853 Nr: 2298-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, 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.

Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74174 Nr: 6493-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Vistos.

Primeiramente, intime-se a parte executada no endereço informado às fls. 

134-v, para tomar ciência sobre a cessão de crédito e alteração do polo 

ativo da ação.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverem ser intimadas para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro, ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD em nome do executado.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome do executado, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111542 Nr: 1960-77.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA NUTRIBIO- NUTRIÇÃO ANIMAL E OLEOS 

VEGETAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 11.084, LUIS CARLOS NÉSPOLI JÚNIOR - OAB:MT/ 

19139, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, Nilson 

Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, Suelen Cristiana Viana Corá - 

OAB:22.342
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda 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 do 

executado, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, 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 executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136567 Nr: 7992-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD e SIEL.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 3308-04.2010.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: M A P DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 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.

Defiro, ainda, o pedido de penhora on line em nome do executado.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007026-11.2018.8.11.0037

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:

J. A. B. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que o mandado deverá ser cumprido na zona 01.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000314-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JACOB DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000314-39.2017.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRA JACOB DO CARMO 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SANDRA 

JACOB DO CARMO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 
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requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 10308045, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 14903624. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

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 de 

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 como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
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Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000500-62.2017.8.11.0037
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000500-62.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO ZEFERINO DA SILVA 

NETO RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos, com o 

intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2013, 2014 

e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre 

o programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 93 de 452



Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 10311322, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 14905030. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

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 de 

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 como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 
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DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESMA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000413-09.2017.8.11.0037. AUTOR(A): WESMA LOPES DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por WESMA 

LOPES DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos, com o intuito de 

recebimento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 
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vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2013, 2014 e 2015, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 10307904, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 14903312. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

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 de 

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 como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 
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incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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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 : 

1000327-38.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LOURIVALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

LOURIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos, com o 

intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2011, 2012, 

2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 

dispôs sobre o programa de estabilização econômica e determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos 

quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em 

Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 10308963, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 14903994. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

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 de 

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 como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 
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DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FATIMA TRIACCA FERRACINI (AUTOR(A))
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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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000416-61.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CLEONICE FATIMA TRIACCA 

FERRACINI RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

CLEONICE FATIMA TRIACA FERRACINI em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos, com o 

intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2011, 2012, 

2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 

dispôs sobre o programa de estabilização econômica e determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos 

quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em 

Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 10310865, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 14904829. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

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 de 

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 como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 
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Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 
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e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAINE ALVES HELRIGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000406-17.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ROSAINE ALVES HELRIGEL RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROSAINE 

ALVES HELRIGEL em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV de 2015, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida 

Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica 

e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores públicos 

fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal 

vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou, 

em sede de antecipação de tutela, que o requerido proceda a 

incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento e, no mérito, a 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2015, aplicando-se o 

índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Devidamente 

citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou 

contestação no ID nº 10309925, arguindo, preliminarmente, falta de 

interesse de agir e prescrição, tendo em vista que a lei de reestruturação 

dos cargos dos quadros do município foi editada em 2001 (Lei nº 

704/2001). No mérito, rebateu os argumentos expostos na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. A parte requerente apresentou réplica à 

contestação no ID nº 14904492. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o 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 de 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 como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, 

na folha de pagamento relativa à parte requerente, do percentual 

equivalente a 11,98%, em decorrência da equivocada conversão 

monetária, bem como o pagamento de valores retroativos motivados por 

referida incorporação. É cediço que a Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real para Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a 

conversão dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando 

como data da conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do 

mês de competência. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 

disciplinou que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994. Assim, a 

Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os valores das tabelas de 

vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e 

gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo 

legal, a forma de cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance 

nacional, ou seja, refere-se não somente às relações jurídicas que digam 

respeito à União, mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive 

a outros entes federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. 

Destaca-se que referido entendimento foi reafirmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto abaixo colacionado: 

“(...) Este Tribunal Superior possui entendimento pacífico no sentido de 

que os servidores públicos estaduais do Poder Executivo também 

possuem direito às diferenças remuneratórias decorrentes da má 

conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de 

Valor (URV), dado que deve ser observada a sistemática estabelecida na 

Lei nº 8.880/94, a qual determina a necessidade de se considerar a data 

do efetivo pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 

967.422/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). 

(destaquei). Importante ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão 

do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, 

mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no 

momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre 

o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, 

acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse 

sentido, pontuou que o término da incorporação, ou do índice obtido em 

cada caso específico, deve acontecer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com efeito, o 

Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 26/09/2013, 

por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, determinando a conversão 

dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para 

a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 
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do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 
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conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002564-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002564-11.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 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, 04 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ROGGIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000511-28.2016.8.11.0037. AUTOR(A): BERNADETE ROGGIA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Sobre os embargos de 

declaração de Id n. 13466506, diga a parte embargada, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise dos 

embargos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MARIA VEIT COSTA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001975-53.2017.8.11.0037. AUTOR(A): NELI MARIA VEIT COSTA & CIA 

LTDA - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Vistos. Intime-se a parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora 

pessoalmente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - ME (AUTOR(A))

OSMAR MARTIGNAGO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001285-87.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AGROPECUARIA TRES 

ESTRELAS LTDA - ME, OSMAR MARTIGNAGO JUNIOR RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO 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, 29 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000413-43.2016.8.11.0037. AUTOR(A): NEIDE MARIA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por NEIDE MARIA DA SILVA, aduzindo, em 

síntese, a existência de contradição na sentença de Id n. 12634310, visto 

que foi julgada procedente a ação, porém 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 decisão objurgada, já que a sentença de Id 

n. 12634310 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 

sentença de Id n. 12634310 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, 24 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000593-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOUZA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000593-59.2016.8.11.0037. AUTOR(A): REGINALDO SOUZA ROSA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por REGINALDO SOUZA ROSA, aduzindo, em 

síntese, a existência de contradição na sentença de Id n. 12634070, visto 

que foi julgada procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento 
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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 Id 

n. 12634070 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 

sentença de Id n. 12634070 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, 24 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002452-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY FILGUEIRA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002452-42.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ROSE MARY FILGUEIRA SALES 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por ROSE MARY 

FILGUEIRA SALES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação no ID nº 13999209, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID nº 

14794465. Em audiência de instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas. 

O requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao 

ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, 

o direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado 

por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, conforme documentos de 

ID nº 12841996 – Pág. 3. Além do requisito da idade, deve-se comprovar 

também a qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. 

De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Não obstante, para a concessão 

do pedido também é necessário comprovar o efetivo exercício da atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento. É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em 

sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra 

do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos 

negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio 

documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima 

citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de 

documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção 

de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, 

bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova 

testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não 

sendo necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de certidão de 

casamento (ID nº 12842041 - Pág. 1), fotocópias de certidões de 

nascimento (ID nº 12842041 - Págs. 2/3), fotocópias de notas fiscais (ID 

nº 12842056), fotocópia de comunicação de vacina do INDEA (ID nº 

12842071 - Pág. 1), fotocópias de contratos de compra e venda de imóvel 

(ID nº 12842098 - Pág. 1/3 e 12842098 - Pág. 4/5), bem como ficha de 

cadastro do estabelecimento rural (ID nº 12842119 - Pág. 4), atendendo 

aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, 

verifico que a parte requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir 

a ausência de requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. 
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Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia, a 

prova oral produzida na instrução. Assim, entendo que a prova 

documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem 

como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do 

pleito formulado pelo requerente. Com efeito, a testemunha Elias Luciano 

afirmou que conhece a parte requerente há 18 (dezoito) anos e a 

testemunha Paulo César afirmou que a conhece há cerca de 20 (vinte) 

anos, sendo que ambos presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelo 

depoimento, verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela 

parte requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, 

sendo que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas 

encontra-se em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. Não obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a 

aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no 

sistema em data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. 

LEI. 8.213/91. CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 

3ª Seção, o reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural 

anterior ao advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das 

contribuições previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. 

(STJ, QUINTA TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 

2004/0092395-0, Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 

01/08/2005).”grifei e negritei O fato de o requerente não ter trazido aos 

autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 

não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de 

hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 

Ressalta-se, por oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade 

no meio rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas 

e os trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de 

seus direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de certidão de 

casamento, fotocópias de certidões de nascimento, fotocópias de notas 

fiscais, fotocópia de comunicação de vacina do INDEA, fotocópias de 

contratos de compra e venda de imóvel, bem como ficha de cadastro do 

estabelecimento rural, como início de prova documental, sendo que, 

fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam 

que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período 

exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de 

contribuição e, estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ainda, a parte requerente, no ano da 

propositura da referida ação, satisfazia os requisitos da idade para a 

obtenção do benefício, bem como há comprovação satisfatória de que 

ainda trabalha na lavoura. Assim, considero que a concessão do benefício 

pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os 

preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que concerne à 

data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a partir do 

requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe aos autos 

prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo em 

30/10/2017 (ID nº 12842011 - Pág. 5), ressaltando que os juros moratórios 

e a correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem 

observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 4074-57.2010.811.0037

 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: ELZA CORREIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

27.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito quanto aos cálculos apresentados pela parte 

requerida às fls. 174/175 dos autos, no prazo legal.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SILVA CLAUDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000410-54.2017.8.11.0037. AUTOR(A): EDER SILVA CLAUDIO RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ÉDER 

SILVA CLAUDIO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV de 2015, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida 

Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica 

e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores públicos 

fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal 

vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou, 

em sede de antecipação de tutela, que o requerido proceda a 

incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento e, no mérito, a 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 
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vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2015, aplicando-se o 

índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Devidamente 

citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou 

contestação no ID nº 10309313, arguindo, preliminarmente, falta de 

interesse de agir e prescrição, tendo em vista que a lei de reestruturação 

dos cargos dos quadros do município foi editada em 2001 (Lei nº 

704/2001). No mérito, rebateu os argumentos expostos na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. A parte requerente apresentou réplica à 

contestação no ID nº 14904312. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o 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 de 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 como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, 

na folha de pagamento relativa à parte requerente, do percentual 

equivalente a 11,98%, em decorrência da equivocada conversão 

monetária, bem como o pagamento de valores retroativos motivados por 

referida incorporação. É cediço que a Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real para Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a 

conversão dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando 

como data da conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do 

mês de competência. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 

disciplinou que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994. Assim, a 

Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os valores das tabelas de 

vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e 

gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo 

legal, a forma de cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance 

nacional, ou seja, refere-se não somente às relações jurídicas que digam 

respeito à União, mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive 

a outros entes federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. 

Destaca-se que referido entendimento foi reafirmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto abaixo colacionado: 

“(...) Este Tribunal Superior possui entendimento pacífico no sentido de 

que os servidores públicos estaduais do Poder Executivo também 

possuem direito às diferenças remuneratórias decorrentes da má 

conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de 

Valor (URV), dado que deve ser observada a sistemática estabelecida na 

Lei nº 8.880/94, a qual determina a necessidade de se considerar a data 

do efetivo pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 

967.422/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). 

(destaquei). Importante ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão 

do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, 

mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no 

momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre 

o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, 

acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse 

sentido, pontuou que o término da incorporação, ou do índice obtido em 

cada caso específico, deve acontecer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com efeito, o 

Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 26/09/2013, 

por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, determinando a conversão 

dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para 

a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 
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demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDENIUZE CRISTINA DUTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 07 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011324-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO HONORIO DE SOUZA (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))
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Intimo a parte requerente para efetuar o pagamento das custas 

processuais, no prazo de cinco dias, conforme cálculo sujeito à 

atualização (id 10109546). Primavera do Leste, 05 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004396-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA EPP - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GODOFREDO ALVES MACEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte executada para efetuar o pagamento da condenação no 

valor de R$ 35.978,06 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais, 

e seis centavos), no prazo de quinze dias, sob pena de incidência de 

multa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000496-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WILLIAM SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

16392416, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 07 de dezembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000487-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SAMPAIO & ZANONI DE OLIVEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000487-97.2016.8.11.0037 

Promovente: ROSA SAMPAIO & ZANONI DE OLIVEIRA LTDA - EPP 

Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ROSA SAMPAIO & ZANONI DE OLIVEIRA LTDA – EPP 

em face de BANCO BRADESCO S.A. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se 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. 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. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. 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. Da Preliminar de 

Ilegitimidade Ativa Alega o réu que a autora discute na presente ação a 

manutenção indevida pelo Requerido da negativação do nome do cliente 

VANDELINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA no cadastro de inadimplentes. Em 

razão disso, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, 

com base na ilegitimidade ativa da autora. Em que pese os argumentos do 

réu, a presente ação não versa sobre danos sofridos ao cliente da autora 

e sim os danos que supostamente a autora sofreu em razão da suposta 

falha na prestação dos serviços por parte do réu. Assim, não há que se 

falar em ilegitimidade ativa da autora. Rejeito a preliminar alegada. Da 

Preliminar de Ilegitimidade Passiva O réu aduz não possui nenhuma relação 

com a presente demanda, vez que não é responsabilidade do Banco 

realizar a baixa na negativação e sim da própria autora. Ocorre que, a 

presente ação não versa apenas sobre a retirada ou não da negativação 

em nome do cliente da autora, mas também versa sobre os serviços 

falhos prestados pelo banco requerido em que a autora é cliente. Portanto, 

o banco réu é legítimo para figurar no polo passivo, uma vez que os 

supostos serviços falhos são prestados por ele. Assim, rejeito a preliminar 

arguida. Passo à análise do mérito. A requerente alega que o requerido 

manteve indevidamente, no cadastro de inadimplentes, o nome de terceiro, 

cliente da Microempresa Autora, apesar de suposta solicitação de 

exclusão desse registro do cadastro. Aduz que diante da falha de 

prestação dos serviços do réu ao não baixar a negativação em nome do 

cliente da autora, esta teria sofrido prejuízos, uma vez que o cliente 

prejudicado não mais efetuou transações com a autora. Expõe que é 

cliente do HSBC e, após a compra desse pelo Bradesco, teria sofrido com 

bloqueio do cartão vinculado à sua conta corrente e ficou impedido de 

utilizar os valores disponíveis em sua conta. Por fim, a Autora requereu o 

desbloqueio do cartão em comento, bem como indenização pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos 

reais), e, ainda, pagamento de indenização por lucros cessantes no 

importe de R$ 8.272,10 (oito mil duzentos e setenta e dois reais e dez 

centavos). O banco réu afirma que não houve falha na prestação de seus 

serviços, uma vez que sua responsabilidade era apenas solicitar a 

exclusão da negativação e tal ato foi realizado. Aduz ainda que o bloqueio 

do cartão se deu em razão da autora estar inadimplente com a instituição 

financeira. Por fim alega que não cometeu nenhuma irregularidade, motivo 

pelo qual não há que se falar em indenização por dano moral, tampouco 

em lucros cessantes. Inicialmente cumpre mencionar que, em que pese o 

ônus da prova tenha sido invertido, há fatos no presente processo que 

somente a autora possui condições para comprovar. Analisando a 

questão discutida verifico que o pleito da autora deve ser acolhido em 

parte, para apenas determinar o desbloqueio do cartão da autora, uma vez 

que o requerido não comprovou suas alegações. O requerido não juntou 

nenhum documento que comprove que a autora estava inadimplente e que 

por essa razão seu cartão foi bloqueado ao passo que a autora 

comprovou que estava impossibilitada de utilizar seu cartão, mesmo com 

saldo suficiente. Assim, entendo que o bloqueio do cartão da autora foi 

efetuado de forma incorreta. No tocante ao dano moral, em que pese a 

pessoa jurídica possa sofrer dano moral, no caso em análise a requerente 

não juntou nenhum documento capaz de comprovar que o fato casou 

violação a sua honra objetiva. Para a configuração do dano moral sofrido 

pela pessoa jurídica, é necessário que o ato ilícito tenha causado violação 

a honra objetiva desta, ou seja, que sua imagem perante a sociedade 

tenha sido prejudicada. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO 

ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. 

LOJAS TAQI. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL DA 

PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. Da ilegitimidade passiva do 

Banrisul S/A. O banco codemandado não emitiu a fatura de cobrança e 

não teve relação com a parte autora. Extinção do feito em relação ao 

corréu mantida. Cobrança indevida. Admitida a cobrança indevida pela 

demandada Taqi que faturou duas vezes o mesmo produto. Caracterizado 

o ilícito deve ser mantida a condenação das rés à devolução dos valores 

cobrados por equívoco. Devolução em dobro. A sanção imposta pelo 

parágrafo único do art. 42 do CDC se aplica quando restar comprovada a 

culpa na cobrança indevida que, na hipótese dos autos, restou 

evidenciada. Mantida a determinação de devolução em dobro do valor 

indevidamente cobrado e efetivamente pago pela parte autora. Dano moral 

não caracterizado. Nos termos do enunciado de Súmula nº 227 do 

Superior Tribunal de Justiça e o art. 52 do Código Civil de 2002, a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral, especialmente por violação à sua honra 

objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social, o que não restou 

evidenciado no caso dos autos. APELO DESPROVIDO. RECURSO 

ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075369678,... 
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Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 23/11/2017)” No presente caso, não restou 

comprovado o dano a honra objetiva da autora e portanto entendo que não 

há dano moral a ser indenizado. Quanto aos lucros cessantes, a autora 

alega que sofreu em razão no atraso para retirada do nome de seu cliente 

do cadastro de inadimplentes, uma vez que o cliente que anteriormente 

efetuava compras mensais, não mais realizou nenhuma transação com a 

autora. Ocorre que, analisando a tabela juntada pela autora no ID 4313953, 

constata-se que a última compra efetuada pelo mencionado cliente foi na 

data de 14/04/2016 e o atraso na exclusão da negativação se deu no mês 

de outubro de 2016. Desse modo, o cliente já não estava efetuando 

compras junto à ré, motivo pelo qual não se pode atribuir a culpa ao atraso 

na baixa da negativação. Sendo assim, não restou comprovado que os 

fatos narrados na inicial deram causa aos prejuízos alegados. Assim, 

entendo pelo descabimento de tal pedido. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a) Determino o imediato desbloqueio do cartão magnético da 

autora, bem como determino a liberação para pagamentos de boletos. b) 

Indefiro o pedido de lucros cessantes. c) Indefiro o pedido de dano moral. 

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. 

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000391-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE FATIMA CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO FINALIDADE: 

INTIMO a advogada da parte requerida UNIC EDUCACIONAL LTDA para, no 

prazo de cinco dias, apresentar nos autos dados bancários necessários 

para levantamento do valor bloqueado, mediante alvará, conforme 

determinado na sentença proferida no ID 16675422. PRIMAVERA DO 

LESTE, 7 de dezembro de 2018. Divanei Pereira da Silva Miranda 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011269-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO GALDENSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NASCIMENTO CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca do trânsito em julgado da 

sentença, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

quinze dias. Primavera do Leste, 07 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005338-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca do pagamento do acordo, 

no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 07 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DUANDER GUIMARAES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 07 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002918-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE GOULART DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002918-36.2018.8.11.0037 

Promovente: CARLOS JOSE GOULART DA SILVA Promovido: SS 

COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1002915-81.2018.8.11.0037, 

1002912-29.2018.8.11.0037 e 1002914-96.2018.8.11.0037 Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por CARLOS JOSE GOULART DA 

SILVA em face de SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “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.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011866-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA XAVIER DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Intimo a parte autora acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 07 de dezembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007922-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MOREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007922-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AILTON MOREIRA BATISTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por AILTON MOREIRA BATISTA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de CIRURGIA DE 

TRAQUEOPLASTIA do Requerente, bem como os demais tratamentos 

necessários decorrentes da doença. Relata a parte autora, que sofreu um 

acidente no dia 07 de julho deste ano, passando por algumas cirurgias, 

tendo amputado um membro inferior, e depois realizado um procedimento 

cirúrgico no membro superior. Ocorre que depois apresentou problema na 

traqueia e desde então se encontra com balão de oxigênio, tendo 90% por 

cento da traqueia fechada, sendo necessária a realização da cirurgia de 

traqueoplastia urgente, para o restabelecimento do fluxo de ar sem 

necessidades de orifícios externos, e equipamentos que lhe auxiliam a 

respirar, conforme relatório emitido pelo Dr. JUNIOR LIMA BEZERRA 

CRM/MT 3132, sob risco de morte. Afirma que não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do exame. E ainda que, 

procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste para realizar o 

exame (Ofício nº274/2018 da Defensoria Pública – ID 16841242), não há 

resposta do Município, nos autos. Foi realizado Parecer Técnico nº 

2237/2018 pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico: 1. Área médica do pleito: 

UTI adulto + Cirurgia de tórax. 2. Motivo do pleito: Transferência para 

unidade de saúde mais estruturada e com disponibilidade de especialistas 

(Cirurgia Torácica) para dar seguimento ao caso. 3. Da patologia alegada: 

Segundo descrição dos fatos, cópia de relatório médico e descrição de 

exame, trata-se de paciente com histórico de politraumatismo há alguns 

meses que atualmente apresenta estenose de traqueia e necessita de 

cirurgia para correção da mesma. Encontra-se internado em UTI na cidade 

de origem que não dispõe da especialidade em questão. 4. Da solicitação: 

O procedimento pleiteado (transferência para unidade melhor estruturada) 

é pertinente. 5. Quanto à urgência do procedimento: O paciente 

encontra-se assistido em ambiente de UTI. Porem há risco de perda de 

oportunidade de tratamento adequado caso não seja atendido pelos 

especialistas solicitados, mediante isto consideramos Urgente o caso em 

tela. Há risco de vida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa 

está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a 

Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 

2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não 

é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelos Relatórios 

Médicos, subscrito pelo Dr Júnior Lima Bezerra, Médico, CRM/MT 3132 e 

pelo Dr. Osvaldo Gavioli, CRM/MT 1682, protocolo de encaminhamento, 

laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (Id 

16841242), informações da assistente social Maria Roseli Ap. Correia, 

onde se verifica a necessidade dos procedimentos solicitados. No que diz 

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

verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez 

que, se ao final a sentença for favorável à parte requerente, esta já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para AILTON MOREIRA BATISTA (qualificado na petição 

inicial) o fornecimento de CIRURGIA DE TRAQUEOPLASTIA do Requerente, 

bem como os demais tratamentos necessários decorrentes da doença, no 

prazo de 24 horas ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para a 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 
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Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, inclusive em plantão se necessário, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Primavera 

do Leste/MT, 07 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007560-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA CARDOSO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007560-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA 

CARDOSO DA ROCHA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, Trata-se de Ação 

Ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por 

MARCIA APARECIDA CARDOSO DA ROCHA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão de tutela de 

urgência, para que os requeridos adotem as providências necessárias 

para o fornecimento de um EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA 

COLUNA DORSAL. Relata a autora, que é portadora de ESPONDILOSE 

DORSAL (CID M 479), a qual necessita do exame para identificação do 

tratamento adequado a ser adotado no caso específico da requerente. 

Afirma que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos do exame. E ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de 

Primavera do Leste para realizar o exame (Ofício nº231/2018 da 

Defensoria Pública – ID 16541747) e que obteve resposta negativa, sendo 

que o Município informou que tal procedimento é de alta complexidade e, 

portanto, de competência do Estado. Foi realizado parecer técnico pelo 

NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 2155/2018, que apresentou as 

seguintes conclusões: 1- Quanto à doença alegada: Há nos autos relatório 

médico que atesta a patologia alegada, não há anexo exames 

complementares comprobatórios, 2- Quanto à necessidade do 

procedimento solicitado: O exame solicitado faz parte do rol de exames 

que podem ser solicitados para investigação de espondilose lombar. 3- 

Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de 

Mato Grosso: Não há registro de solicitação na central de regulação via 

sistema SISREGIII para solicitação de ressonância magnética dorsal até a 

presente data as 18h08m. 4- Quanto à urgência do procedimento: não se 

trata de exame de urgência de acordo com a legislação que define o que é 

urgência e emergência em Medicina. Entretanto, é um procedimento 

necessário para o diagnóstico correto e o retardamento indefinido na 

realização pode levar também a um atraso na realização do tratamento 

adequado, devendo o pleito ser atendido com brevidade, de forma eletiva. 

Recomendamos que o paciente seja regulado conforme os trâmites do 

SUS e que um prazo razoável de atendimento após regulação de até 60 

dias É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por 

ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), 

combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível 

aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No 

Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelo Relatório 

Médico, subscrito pelo Dr Ricardo Bridi, ortopedista, CRM/MT 4511 e pelo 

protocolo de entrada (Id 16541539), onde se verifica a necessidade do 

exame solicitado. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite 

deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à parte 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para MARCIA APARECIDA CARDOSO DA ROCHA 

(qualificado na petição inicial) o fornecimento de EXAME DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL, no prazo de 30 (trinta) 

dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para a realização. 

Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a 

aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do 

CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
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é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 06 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38452 Nr: 2623-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO CORRENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso interposto f. 174, é tempestivo, assim, 

visando preservar o princípio constitucional da eficiência, encaminho 

estes autos ao Recorrente para apresentar razões de apelação e 

posteriormente ao recorrido para contrarrazões, para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentarem, nos termos do artigo 600, do Código de 

Processo Penal, as referidas peças processuais, após, à conclusão para 

despacho único de recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o 

caso.

Primavera do Leste-MT, 06 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198809 Nr: 8021-75.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO REIS DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 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, 06 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116407 Nr: 8994-40.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NUNES CIRQUEIRA, SILVELENE 

PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432, 

FRANCISNEY DURAN VILELA - OAB:MT 10.573

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre as condições impostas, 

no prazo legal.

Primavera do Leste, 6 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123599 Nr: 6157-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LUIZ VALERIO, VELDECIR 

GAZZIERO, MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:MT 

11470, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre a devolução da carta 

precatória no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 6 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 214395 Nr: 4016-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o descumprimento das 

condições impostas no prazo legal.

Primavera do Leste, 6 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160537 Nr: 638-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUSTAVO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON GUSTAVO DIAS, Filiação: 

Paulina Dias, brasileiro(a), Telefone 66 9680-9943. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu 

ANDERSON GUSTAVO DIAS devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Passo a 

dosimetria da pena.A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP 

é de reclusão de quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão. 

Concorrendo, no entanto, causa de diminuição da pena, prevista no inciso 

II, do artigo 14, do Código Penal, conforme restou evidenciada, no bojo 

desta decisão, diminuo a pena anteriormente fixada em 2/3 (dois terços), 

diante dos fatos e fundamentos já declinados.Assim, perfaz-se o total de 

1 ano e 4 meses reclusão, pena esta que torno definitiva diante de outros 

motivos capazes de modificá-la.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.Deixo 

de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 25 

de setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 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, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 108849 Nr: 8038-24.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JONAS SILVA CRUZ, JOSÉ GERALDO 

DA SILVA, SIDNEI FERREIRA DA SILVA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 

CLARES, EDSON LACHI, DIOCRIDES VIEIRA DE PINHO, RAFAEL BARROS 

TEIXEIRA DA ROSA, KAWARA JASMINE MARQUES ARAÚJO, SILVANA 

CRISTINA DA SILVA BARBOSA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, ANA MARIA ROSA TREVISAN - OAB:15426, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, JOSE AECIO 

PIRES SALOME - OAB:3111, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 

12413, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803

 Código 108849

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANA CRISTINA DA 

SILVA BARBOSA e JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS em face da 

sentença condenatória prolatada em 25/09/2018 (fls. 1.381/1.414), 

aduzindo, que indigitada sentença é omissa, obscura e contraditória, 

consoante fundamentações constantes às fls. 1432/1439 e 1440/1453.

Os presentes embargos de declaração são tempestivos, conforme 

certificado à fl. 1.476.

É o relatório. Decido.

Com exceção da omissão quanto ao direito da recorrer em liberdade dos 

embargantes, verifico que a sentença recorrida, no que tange às demais 

matérias pontuadas nos embargos, não possui qualquer dos vícios 

apontados no art. 382 do CPP, uma vez que as matérias declaradas 

consubstancia-se na análise de mérito, o que é inviável por meio deste 

instrumento, de modo que os embargos de declaração manejados pela 

defesa não merecem acolhimento.

Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de 

declaração para conceder aos embargantes Silvana Cristina da Silva 

Barbosa e João Batista Vieira dos Santos, o direito de recorrerem em 

liberdade enquanto aguardam o transito em julgado da sentença penal 

condenatória, direito este, que estendo aos demais réus que também 

responderam ao processo em liberdade.

 Recebo o recurso de apelação interposto à fl. 1.465, eis que tempestivo.

Considerando que a defesa apresentou suas razões recursais (fls. 

1464/1475), vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões 

recursais.

Intimem-se e se cumpra.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 127634 Nr: 595-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar GETÚLIO 

GONÇALVES VIANA, devidamente qualificado nos autos, às penas do 

artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei 201/67.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para esse crime é de 2 a 12 anos de reclusão.1ª 

FASE: As consequências não são graves. Não há que se falar do 

comportamento da vítima.Considerando a existência de duas 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, nos termos do art. 

59 do CP fixo a pena base em 4 anos de reclusão.2ª FASE:Não se fazem 

presentes circunstâncias atenuantes e agravantes da reprimenda 

aplicada.3ª FASE:Não existem causas de aumento ou diminuição de pena 

a serem avaliadas.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da 

pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Todavia, presentes 

os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, 

e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, que deverão 

ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais.Condeno 

o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez 

que sua condição financeira o favorece.Deixo de decretar a perda do 
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cargo do Prefeito Municipal uma vez que o mandato do acusado já 

findou.Declaro a inabilitação do condenado, pelo prazo de cinco anos, 

para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, nos 

termos do art. 1º, § 2º do Decreto-Lei 201/67.P.R.I.CTransitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 28 

de novembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116522 Nr: 7169-27.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 Código 116522

Vistos.

1. Tendo em vista que o advogado do réu foi intimado pelo diário eletrônico 

em 08/08/2018 (fl. 140), e permaneceu inerte, deixando escoar in albis o 

prazo para apresentação de alegações finais (cf. certidão de fl. 141), 

nomeio a Defensoria Pública para que prossiga na defesa do acusado, 

devendo ser intimada a fim de que ofereça a peça faltante no prazo legal.

2. Desnecessária, no presente caso, a intimação pessoal do réu para 

constituir novo advogado, vez que o patrono por ele constituído não 

formalizou a renúncia do mandato que lhe foi conferido, em conformidade 

com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. 

NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio 

do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à 

parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o 

ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A 

providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não 

apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a 

alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do 

réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu 

advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor 

constituído. Precedente. 4. Ordem denegada. (STF, HC 134217, Relator(a): 

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016).

Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 202662 Nr: 11146-08.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Autos n. 11146-08.2018.811.0040 – Código: 202662.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos verifico que os embargantes formulam pedido de 

concessão da AJG, entretanto, considerando que os mesmos são 

agricultores, torna-se crível que possuem capacidade financeira para 

efetuarem o recolhimento das custas.

 Aliado a isso, convém destacar que os embargantes não juntaram aos 

autos qualquer documento hábil a demonstrar a hipossuficiência alegada.

 Não obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 1060/50, ao dizer que “A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, entendo que o mesmo não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita.

 Sobre o assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery, verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único 

entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em 

favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem 

obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte 

invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao 

magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 

pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010).

 Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita.

 Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos embargantes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, procederem ao recolhimento da taxa e custas judiciais, 

sob pena de indeferimento e consequente extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 201870 Nr: 10650-76.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE, EVANDRO CESAR 

KLEIN, JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK, EDSON GUSTAVO 

STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ CENTENARO - 

OAB:8.141/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO. DECIDO.Sem delongas, 

entendo que inexiste conexão do presente feito com os autos n. 

1210-08.2008.811.0040 – Código: 44088, pois o mesmo se trata de 

processo sentenciado, incidindo, portanto, o disposto na parte final do 

§1º, do art. 55 do CPC, que dispõe o seguinte: “Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado.”Oportuno consignar ainda que o Superior 

Tribunal de Justiça firmou o entendimento sumular de que não há conexão 

quando um dos processos já foi julgado (Súmula 235 do STJ).Por 

oportuno, colaciono o julgado abaixo:CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO 

DE DANO MORAL - CAUSAS SEMELHANTES - PLEITEADA A REUNIÃO 

DOS PROCESSOS - FEITO SENTENCIADO - CONEXÃO NÃO 

CONFIGURADA - ART. 55, §1º, DO NCPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Não há conexão das causas 

quando um dos feitos já foi sentenciado pois inexiste o risco de serem 

proferidas decisões conflitantes (art. 55, §1º, do NCPC). (CC 

112059/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/12/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)Pelo exposto, DEVOLVAM 

os autos ao Juízo de origem, grafando nossas homenagens e anotações 

de  p raxe .CUMPRA-SE,  exped indo -se  o  necessá r i o .À s 

providências.Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 6262-09.2013.811.0040

 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: VILMAR ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE, 
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VALDECIR ANTONIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6262-09.2013.811.0040 – Código: 103263.

 Vistos etc.

 Considerando que o Núcleo de Prática Jurídica da Unic apresentou 06 

(seis) contestações, todas protocolizadas na mesma data – 25/09/2018, 

INTIME-O na pessoa do Coordenador – Dr. Fernando Henrique Ceolin para 

que tome ciência do equívoco ocorrido, bem como indique qual a 

contestação relativa ao presente feito, assinalando prazo de 10 (dez) 

dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, eis que o 

presente feito encontra-se inserido na Meta 2.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93202 Nr: 4740-78.2012.811.0040

 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: TADEU MICHELON AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W10 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4740-78.2012.811.0040 – Código: 93202.

Saneador

 Vistos etc.

 Sem delongas, inexistindo preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO na 

forma do artigo 357, do mesmo diploma legal.

 A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) 

ocorrência/caracterização dos danos materiais e morais; sem prejuízo de 

outros pontos controvertidos a serem sugeridos pelas partes no prazo de 

10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão.

 Especifico os meios de prova admitidos como sendo documental e 

testemunhal.

 Decorrido o prazo acima, façam-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, eis que o 

presente feito encontra-se inserido na Meta 2.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 202241 Nr: 10891-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA MOURA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 202692 Nr: 11153-97.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA 

VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI TEIXEIRA - OAB:25750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA DA SILVA LIMA 

GILARDE - OAB:20996/O

 Autos n. 11153-97.2018.811.0040 – Código: 202692.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuidam-se de embargos à execução propostos por JOSÉ CARLOS DA 

CONCEIÇÃO em desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e 

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, qualificados no presente feito, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada 

pelos documentos de fls. 11/13.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Nos termos do artigo 738 do CPC/73 (vigente quando do ajuizamento da 

execução), o prazo para interposição dos embargos era de 15 dias.

 Nesta toada, compulsando os autos da execução apensa (código: 

99208), constato que a citação do ora embargante ocorreu em 10/04/2014 

(fls. 31/32), sendo que o mandado devidamente cumprido foi encartado em 

14/04/2014 (fl. 03). Observa-se ainda, a juntada da procuração de fl. 37, 

datada de 16/05/2014, na qual o executado outorga, EXPRESSAMENTE, 

poderes para propor defesa em tal feito, de modo que o prazo quinzenal 

para manejo dos embargos há muito já decorreu.

 Assim, considerando que os embargos foram manejados somente em 

22/11/2018, inegável que são intempestivos.

 Pelo exposto, diante da intempestividade, DEIXO DE RECEBER OS 

PRESENTES EMBARGOS, extinguindo-o nos termos do art. 918, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS pelo embargante, eis que INDEFIRO a AJG pugnada na exordial, 

pois o mesmo nada trouxe aos autos para comprovar a hipossuficiência 

necessária ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, traslade-se cópia da sentença para os autos 

principais, ARQUIVANDO-SE com as formalidades de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84050 Nr: 3206-36.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ROBERTO MENEGUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte autora DR.

(ª) RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB/10825 para, no prazo de 03 (três) 

dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22609 Nr: 2838-71.2004.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 
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OAB:5.425-B, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157803 Nr: 7947-46.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA REGINA SAUSEN VERLE, LUIZ ALBERTO VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGERIO BIRCK SAUSEN - ESPÓLIO, 

RUDI SAUSEN - ESPÓLIO, PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

GUILHERME DIEL SAUSEN, MARA REGINA DIEL SAUSEN, DENISE BIRCK 

SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT, JORGE 

LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERIDA - ESPÓLIO DE RUDI SAUSEN, para no prazo legal, especificar 

as provas que pretende produzir, JUSTIFICANDO SUA 

IMPRESCINDIBILIDADE, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da 

lide.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000811-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA VIDA FARMA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

exequente para se manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de 

Justiça, requerendo o que entender de direito. Sorriso, 07 de dezembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000142-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANCA SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para se manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso, 07 de dezembro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO (RÉU)

FUNDACAO UNIMED (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela Fundação 

Unimed, é tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação. Por outro lado, a citação enviada para a outra parte 

requerida retornou com a observação: "mudou-se". Sorriso, 07 de 

dezembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006843-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006843-31.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANESSA MARIA DE CARVALHO FARIAS REQUERIDO: 

VALDECI FARIAS FERREIRA Vistos etc. Devidamente comprovado o 

depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006898-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. S. (REQUERENTE)

D. D. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLENE QUEVEDO GUARESCHI OAB - RS83113 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006898-79.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: DENISE DA ROSA GIRONDI, GIORGIA GIRONDI SCHUSTER 

REQUERIDO: LAURINDO PEDRO SCHUSTER Vistos etc. Devidamente 

comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, 

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 
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Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006964-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. A. (REQUERENTE)

J. P. A. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. O. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006964-59.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDIRLENE CRISTINA DE ARAUJO, JOÃO PEDRO ARAÚJO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. 

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006823-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

CLEITON REIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - LAVA CAR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006823-40.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP, 

CLEITON REIZ REQUERIDO: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - LAVA CAR - 

ME Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006846-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN SENA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006846-83.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: WILLIAN SENA 

MORAES Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006891-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (REQUERENTE)

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

RICARDO LUIZ HUCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO (REQUERIDO)

CLARICE MINSKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

NILSON BRITO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006891-87.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, JONAS 

JOSE FRANCO BERNARDES, RICARDO LUIZ HUCK REQUERIDO: NILSON 

BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO 

MINSKI BRITO Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1006927-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISA CRISTINA DE CARVALHO RIEDI (REQUERIDO)

ARILTON CESAR RIEDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006927-32.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA 

REQUERIDO: ARILTON CESAR RIEDI, GEISA CRISTINA DE CARVALHO 

RIEDI Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006961-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006961-07.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI Vistos etc. 

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. 

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006834-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J A SEMI-JOIAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROSARA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006834-69.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

J A SEMI-JOIAS LTDA - EPP RÉU: AEROSARA AVIACAO AGRICOLA LTDA 

- ME Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE a 

parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos 

termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015). Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006954-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILTO LOJOR RIBEIRO (AUTOR(A))

LAURO JACO RHODEN (AUTOR(A))

JOAO PAULO MENEZES LOJOR RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006954-15.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAILTO LOJOR RIBEIRO, JOAO PAULO MENEZES LOJOR RIBEIRO, 

LAURO JACO RHODEN RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006879-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC AUGUSTO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006879-73.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ERIC AUGUSTO 

GONCALVES Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não fora 

recolhida as custas e taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a emenda da inicial 

retificando a situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321 do CPC). Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas 

implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 

do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006860-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO(A))

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GUARESCHI (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006860-67.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. RÉU: LUIZ ANTONIO GUARESCHI 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007037-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Ives Ferreira Cunha (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007037-31.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANIR PETRY REQUERIDO: ESPÓLIO DE IVES FERREIRA 

CUNHA Vistos, etc. Recebo a petição inicial e, por corolário, defiro o 

benefício da gratuidade de justiça. Entretanto verificando a existência de 

interesse de herdeiros menores, deixo de receber o inventario na forma 

de arrolamento, conforme o art. 659 do CPC, devendo ser processado 

como inventário ordinário. NOMEIO inventariante VANIR PETRY, que 

deverá prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, de bem e 

fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC). 

Prestado o compromisso, apresente a inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as primeiras declarações, 

CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, inclusive as Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Nacional (art. 626 do CPC) e o Ministério 

Público para defesa dos interesses do menor. Por edital, com prazo de 40 

(quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as citações, as partes terão 

vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627 do CPC). 

INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007065-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU EDVINO SCHEFFEL (EXECUTADO)

REGINA SCHEFFEL (EXECUTADO)

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007065-96.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES 

AGRICOLAS LTDA - EPP EXECUTADO: JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL, 

IRINEU EDVINO SCHEFFEL, REGINA SCHEFFEL Vistos, etc. 1. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a penhora sobre 

bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim 

de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o 

cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando 

a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 
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efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-30 APREENSÃO DE TÍTULOS

Processo Número: 1003672-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

FRANCISLEI RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23391/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora para, nos termos da decisão proferida nos autos, 

especifique as provas que pretende produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

requeira o que entender de direito. Sorriso, 07 de dezembro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003696-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ JOSE ROGONI BONONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA SKOVRONSKI CELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 11/12/2018 às 09h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46501 Nr: 3421-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES FERREIRA, JOSÉ 

MARTINS PINHO, OVÍDIO STIEVEN, ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - OAB:13076, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, CAROLINE LOCATELLI 

- OAB:11821, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - OAB:8780-E, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO AS PARTES PARA SE 

MANIFESTAREM ACERCA DO TERMO DE PENHORA EXPEDIDO, NO PRAZO 

LEGAL.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 46501 Nr: 3421-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRF, JMP, OS, ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - OAB:13076, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, CAROLINE LOCATELLI 

- OAB:11821, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - OAB:8780-E, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Código nº 46501

Vistos em correição.

Requereu a parte exequente a penhora, registro e avaliação de imóvel 

pertencente a parte executada, indicado às fls. 423-429.

Defiro a penhora do imóvel retro indicado, consigne-se que o registro da 

penhora, após efetivada, é ônus do próprio exequente, nos termos art. 

844 do CPC

INTIME-SE O EXECUTADO (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, se 

casado for (art. 842 do CPC), oportunidade em que o executado poderá, 

querendo, apresentar embargos, bem como expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO.

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.

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).

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.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2017.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006226-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL PIRES CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006226-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRASIL PIRES CAVALHEIRO RÉU: SUELI VIEIRA DE SOUZA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada 

por Brasil Pires Cavalheiro em face de Sueli Vieira de Souza, aduzindo, em 

síntese, que adquiriu o imóvel localizado na Rua San Diego, n.º 1608, 

Bairro Jardim Tropical, nesta cidade, em agosto de 2004 e em 08/11/2011 

casou-se com a requerida, informa que após a separação de fato em 

fevereiro deste ano a requerida saiu do imóvel e o requerido passou a 

aluga-lo para terceiro. Alega que no dia 17/08/2018, após o termino do 

contrato de aluguel a requerida invadiu o imóvel e passou a esbulha-lo, 

permanecendo na residência até a data da propositura desta ação, motivo 

pelo qual requer em sede de liminar a reintegração de posse. No id nº 

16117124, foi designada audiência de justificação. A audiência foi 

realizada em 28/11/2018, conforme id nº 16849262, momento em que as 

partes convencionaram a permissão da retirada dos bens pessoais do 

autor do imóvel. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, 

fundamento e DECIDO. Como é cediço, para a concessão do pedido liminar 

nas ações de manutenção ou reintegração de posse, segundo o art. 561 

do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: “I – a sua posse; II – 

a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do 

esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” Na mesma 

linha, o artigo 1210, caput, do Código Civil, o “possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. 

Possuidor, por sua vez, é aquele “que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1196, CC/02) 

sendo desinfluente, para tanto, a demonstração de título de propriedade, 

uma vez que a posse consiste em uma circunstância fática, e não jurídica. 

Em outros termos, possuidor é aquele que exterioriza, na relação com a 

coisa, alguma das faculdades relativas ao direito de propriedade, quais 

sejam, usar, gozar, dispor e reaver a coisa “de quem quer que a 

injustamente a possua ou detenha” (art. 1228, CC/02). Em se tratando de 

pedido liminar, a demonstração dos requisitos indicados no artigo 561 

acima transcrito deve ser aferível com certa facilidade pelo juiz, em um 

juízo de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), tendo em vista 

os limites de cognição inerentes ao pronunciamento judicial em sede de 

juízo de delibação. No caso em tela, verifica-se pelo contrato de 

compromisso de venda e compra de imóvel datado em 20/11/2004, juntado 

no id nº 16102370, e a certidão de casamento registrada em 08/10/2011 

(id nº 16102382), em juízo sumário, que o bem foi adquirido pelo autor 

antes da convivência do casal. Acerca do alegado esbulho, a testemunha 

Daniel Goeitmann dos Santos declarou que: “(...) a casa dele é no trajeto 

do meu serviço, eu sempre via ele ali na casa, mas depois de um certo 

tempo só via ela lá, não vi mais o Sr. Brasil (...)” (sic.), quando perguntado 

se tem conhecimento de quem reside no imóvel objeto da ação atualmente, 

declarou que: “(...) sempre quando passo por lá eu vejo as pessoas que 

tá lá, as vezes é ela, as vezes outras pessoas, mas ela eu tenho certeza 

que vi lá (...) o Brasil eu não vi mais (...)” (sic.). Tais considerações da 

testemunha são reafirmadas pela própria requerida, que autorizou retirada 

dos bens pessoais do autor do imóvel em questão conforme consta no 

termo de audiência. Desta forma, verifico a presença dos requisitos 

autorizadores da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a 

fim de determinar a reintegração da posse do imóvel, objeto do contrato de 

id nº 16102370. INTIME-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo legal (art. 564 do CPC), bem como para realizar a desocupação 

do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem a 

desocupação voluntária, EXPEÇA-SE competente mandado de 

reintegração de posse em favor do autor. Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Sem prejuízo, OFICIE-SE o juízo da 3ª Vara 

Cível desta Comarca a fim de que preste informações acerca do processo 

nº 1002484-38.2018.8.11.0040, informando eventual julgamento do feito, a 

fim de analisar possível conexão entre os feitos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005674-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEITO FLORICULTURA E DECORACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005674-43.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: 

CONCEITO FLORICULTURA E DECORACOES LTDA - ME Vistos, etc. 

Cuida-se ação de busca e apreensão ajuizada por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de Conceito 

Floricultura e Decorações Ltda. - ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial foi recebida conforme id nº 11414780, deferindo a liminar 

de busca e apreensão. Auto e busca e apreensão juntado no id nº 

11768148 e 11861113. Foi juntado aos autos termo de acordo extrajudicial 

realizado entre as partes (id nº 12117642) em que requereram a 

homologação e a suspensão do feito. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, DECIDO. Tratando-se de direitos disponíveis e inexistindo 

violação da lei, HOMOLOGO o acordo no id nº 12117642, e, com 

fundamento no artigo 313, II, do CPC, todavia deixo de suspender a ação 

ante o decurso do prazo estipulado para pagamento. Intime-se o autor 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre o 

cumprimento da obrigação, requerendo o que entender de direito. Após, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007038-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007038-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LEANDRO PEREIRA DA CONCEICAO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de 

pedido de tutela cautelar antecipatória de urgência ajuizado por Leandro 

Pereira da Conceição em face de BV Financeira S.A. – CFI, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que firmou com a requerida 

contrato de financiamento para aquisição de um veículo, todavia alega que 
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a requerida não lhe forneceu uma via do respectivo contrato, a fim de 

calcular a exata aplicação das taxas e juros cobrados no contrato. Ao 

final requereu em caráter liminar a suspensão da cobrança das parcelas 

do contrato; que seja a requerida compelida a se abster de inserir o nome 

do autor nos cadastros de proteção ao crédito; bem como para que 

apresente o contrato de financiamento. Vieram os autos conclusos. 

Decido. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico 

que não estão demonstrados os pressupostos acima citados. Inicialmente, 

quanto abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes, volvendo os olhos à hipótese dos autos, em que pese os 

argumentos trazidos pela parte autora, em juízo de cognição sumária, não 

se extrai a presença dos requisitos supramencionados, considerando 

ainda que a mera propositura da ação revisional do contrato firmado, que 

sequer foi ajuizada ainda, entre as partes não afasta a mora nem torna os 

autores imune à inscrição de seus nomes junto aos cadastros de proteção 

ao crédito. Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação 

revisional de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, em razão do grande 

número de demandas de ações revisionais, editou a Súmula de nº 380, 

que dispõe o seguinte: “A simples propositura da ação de revisão de 

contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” Portanto, sem 

invadir a seara pertinente ao juízo de cognição exauriente, característica 

essa que será vislumbrada apenas quando da prolação da sentença, a 

verdade é que a análise até então desenvolvida retrata, por ora, a 

impertinência do pleito liminar. Acerca do tema posto em discussão, vale 

colacionar o julgado abaixo: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM 

CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E 

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS C/C AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA CORRENTE, CONTA GARANTIA, DESCONTOS DE TÍTULOS E 

OUTROS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DOS 

NOMES DOS DEVEDORES NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA (PROBABILIDADE DO 

DIREITO E O PERIGO DE DANO – ART. 300 CPC/15) – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE DE NOVE (09) 

CONTRATOS AQUÉM E QUATORZE (14) POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA 

DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – 

SÚMULA 380 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Somente “o abuso na 

exigência dos ‘encargos da normalidade’, quais sejam, os juros 

remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor.” (STJ – AgRg nos 

EDcl no REsp 1010332/PR). Assim, a ausência de abusividade na 

pactuação de encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os 

efeitos da mora, tampouco autorizar a exclusão dos nomes dos 

devedores dos cadastros de inadimplentes. Pactuados os juros 

remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de 

mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato 

bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, 

devem ser mantidos. Segundo a súmula nº 380 do STJ, “a simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor”, de maneira que, não obstante a nomenclatura da ação 

proposta, a discussão de cláusulas contratuais em ação revisional não 

acarreta o sobrestamento do direito do credor de proceder à execução da 

dívida e tampouco o procedimento de consolidação da propriedade do bem 

dado em garantia fiduciária. Para concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 300 do CPC/15, 

afigura-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado pelos autores, somado ao perigo de dano 

ou o risco do resultado útil do processo. Ausente qualquer deles e, 

prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar 

a pertinência do pedido, não há como acolher a tese recursal.- (TJMT - AI 

54140/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

11/10/2016) grifei Já em relação ao pedido de suspensão da cobrança, 

como dito anteriormente o simples ajuizamento da ação revisional não é 

suficiente para obter a isenção das obrigações que teria como 

consequência de seu inadimplemento (Sum. nº 380, STJ). Reforço, como 

já mencionado, que não é razoável que, em situação de inadimplência, o 

próprio devedor decida, unilateralmente, qual é o valor devido, em razão 

de consignação do pagamento em juízo, para impedir a mora. No caso, o 

Código de Processo Civil prevê expressamente, no art. 330, § 2º e 3º, que 

as obrigações resultantes de empréstimos ou financiamento deverão 

continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, 

assim, outro meio do autor afastar os efeitos da mora. Destarte, 

verifica-se que não há qualquer pressuposto legal que possibilite a 

inexigibilidade do contrato, que continuará a ter as prerrogativas de adotar 

todas as medidas previstas no contrato, bem como aquelas decorrentes 

de inadimplemento. É o precedente jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS – REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - PURGAÇÃO DA MORA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE PAGAMENTO 

DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – SÚMULA DE Nº. 

380 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.O próprio Superior Tribunal de 

Justiça, estabeleceu a Súmula 380, a qual dispõe que a simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor.Na espécie, a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor merece ser afastada, 

tendo em vista que não restou comprovada a condição de consumidores 

h i p o s s u f i c i e n t e s  d o s  a g r a v a d o s .  ( T J M T  –  A I  n º 

1011943-24.2017.8.11.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018) Por fim, em relação ao pedido de exibição de documentos, 

conforme já exposto o autor pactuou contrato de financiamento, para 

aquisição de um veículo, requerendo em sede de tutela de urgência a 

exibição dos extratos e comprovantes de pagamento, a fim de liquidar 

eventual quantia paga a maior. Pois bem. Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. JusPodivm, 2016, 

p. 698), explica que “a exibição de coisa ou documento é meio de prova 

utilizado para a parte provar a veracidade de alegação de fato por meio de 

coisa ou documento que não esteja em seu poder”. O artigo 396 do CPC, 

ao tratar do assunto, disciplina que “o juiz pode ordenar que a parte exiba 

documento ou coisa que se encontre em seu poder”. Nesse sentido, 

verifica-se que o pedido deve conter a individualização do 

documento/coisa o mais completo possível, a finalidade e as 

circunstâncias da prova, consoante artigo 397, CPC, senão vejamos: Art. 

397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão 

completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da 

prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a 

coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar 

que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 

No caso em dedilha, denota-se que restaram cumpridas, ao menos a 

princípio, os requisitos previstos, tendo em vista que o autor pugna pela 

exibição do contrato de financiamento firmado entre as partes. Partindo 

dessa premissa, o CPC disciplina no artigo 294 a tutela provisória, dividida 

em tutela de urgência (cautelar ou antecipada) e de evidência, senão 

vejamos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Nesse ínterim, dispõe o art. 305 do CPC que “a petição inicial da ação que 

visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide 

e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E 

em se tratando, como no caso, da opção pela apresentação do pedido de 

tutela cautelar antecedente, a petição inicial deverá conter: (I) a exposição 

do conflito; (II) a exposição do direito que se busca realizar; (III) a 

exposição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo; 

(IV) a indicação do valor da causa. A petição inicial contém todos os 

requisitos legais acima expostos, porquanto expôs-se o conflito, o direito 
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que se busca realizar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo, além de indicar o valor da causa. Salutar mencionar que se 

trata de direito da parte que ingressa com a ação revisional de contrato o 

requerimento de exibição dos documentos necessários ao julgamento da 

causa e que estão na posse do credor, o qual tem, inclusive, o dever legal 

de conservá-los. Ademais, vale lembrar a incidência do art. 6º, VIII, do 

CDC. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos em sede de 

tutela cautelar, apenas para determinar a exibição do contrato de 

financiamento firmado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante disposto no artigo 398 do CPC, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) (CPC, art. 139, IV). Cumprida a 

determinação, com a juntada do contrato de financiamento, intime-se o 

autor para que apresente o pedido principal em 30 (trinta) dias, conforme 

art. 308 do CPC. Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação. Decorrido o prazo para contestar o 

pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 06 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007004-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007004-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: JOSUE FRANCISCO DE CARVALHO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar movida por 

Aimoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Josue 

Francisco de Carvalho. O autor sustenta que as partes celebraram 

contrato de financiamento sob o número 20027499699, onde foi concedido 

ao requerido um crédito no valor líquido de R$ 32.805,17 (trinta e dois mil, 

oitocentos e cinco reais e dezessete centavos), que deveria ser pago em 

48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$ 1.023,83 (um mil, vinte e 

três reais e oitenta e três centavos), sendo o último vencimento para 

09/11/2021, destinado a aquisição do veículo marca GM - CHEVROLET, 

modelo Onix Hatch LTZ 1.4 8V, ano fabricação 2013/2014, chassi 

9BGKT48L0EG153904, placa OBH9628, cor BRANCA e renavam nº 

564864323. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar as parcelas 

vencidas a partir de 09/08/2018. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do marca GM - CHEVROLET, modelo 

Onix Hatch LTZ 1.4 8V, ano fabricação 2013/2014, chassi 

9BGKT48L0EG153904, placa OBH9628, cor BRANCA e renavam nº 

564864323. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua 

notificação extrajudicial (id nº 16783668), sendo que, mesmo após a 

referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. Desta forma, 

nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada 

o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na 

hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para 

determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele 

designada. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. 

Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no 

RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para 

terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006963-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA (RÉU)

MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

ALTA VISTA THERMAS RESORT - SCP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006963-74.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOCEMAR DA COSTA RÉU: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA, ALTA VISTA THERMAS 

RESORT - SCP Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão contratual com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por Jocemar da Costa em face de 

MAF Construtora e Incorporadora Ltda., Alta Vista Administradora Ltda. e 

Alta Vista Thermas Resort - SPC, todos devidamente qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que firmou com a primeira requerida contrato 

de compra e venda de cota/ação de empreendimento imobiliário, na 

modalidade multipropriedade, entretanto alega que as requeridas não 

estão cumprindo as cláusulas contratuais. Afirma que realizou o contrato 

de adesão sob a influência da primeira requerida que lhe ofertou bom 

retorno financeiro com o empreendimento, todavia após a finalização da 

obra, com atraso, fora surpreendido com necessidade de aderir a mais 

uma empresa, segunda requerida, que ficaria então responsável pela 

administração do Ressort, aduz aduz ainda que teve inesperado gasto 

com condomínio e o retorno financeiro após o primeiro mês da abertura 

dos apartamentos foi inexpressivo e destoa da proposta oferecida 

inicialmente. Diante disso, requereu em sede de tutela de urgência: i) a 

suspensão do dever do requerente em continuar arcando com as 

parcelas referentes as cotas/frações em face à Primeira Requerida MAF; 

ii) a suspensão do dever de continuar a pagar as taxas de condomínio em 

favor da Segunda Requerida, Alta Vista Administradora, ou de quem 

pretenda o direito de receber as taxas de condomínio; e alternativamente 

iii) que se possibilite ao Requerente consignar em juízo o pagamento 

desses valores, a fim de que ele possa ser afastado das 

responsabilidades pelo inadimplemento. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato, fundamento e Decido. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 
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Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico 

que estão demonstrados os pressupostos acima citados. Compulsando os 

autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são 

relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta 

probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que restou 

comprovado nos autos atraso injustificado na entrega do imóvel, bem 

como a insatisfação da parte autora com os problemas ocorridos após a 

contratação. Já o provável perigo de dano, no caso em apreço o quesito 

está presente porque eventual negativação indevida do nome da parte 

autora poderá causar danos de difícil reparação, bem como não se mostra 

razoável a manutenção dos efeitos de contrato que se pretende rescindir. 

Por fim, em atenção ao § 3º do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito 

negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são 

irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso 

proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Desta 

forma, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a 

suspensão das parcelas referente ao contrato compra e venda com a 

primeira requerida, bem como suspender a cobrança de taxas de 

condomínio exigidas pela segunda requerida. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 1006836-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO OAB - MT12.114-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BONFIM (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006836-39.2018.8.11.0040. EXCEPTO: 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EXCIPIENTE: 

ANTONIO BONFIM Vistos etc. Cuida-se de requerimento de exceção de 

incompetência apresentado pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS em face de Antônio Bonfim nos autos autos nº 

1001904-42.2017.8.11.0040. Ocorre que além da incompetência absoluta 

do Juízo Estadual para tratar das demandas atinentes às empresas 

públicas federais o pedido autuado de forma autônoma carece de pedido e 

causa de pedir. Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 330, § 1º, 

ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito. Em razão do possibilidade do aproveitamento dos 

atos processuais, pelo princípio da instrumentalidade das formas, 

t r ans lade -s e  c ó p i a  d a  p e t i ç ã o  p a r a  o s  a u t o s  n º 

1001904-42.2017.8.11.0040 Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

custas processuais, ante a sua isenção prevista no art. 3º da Lei nº 

7.603/2001 c.c. art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69. Sem honorários, ante a 

ausência de contraditório. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003696-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ JOSE ROGONI BONONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA SKOVRONSKI CELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003696-65.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: RICARDO LUIZ JOSE ROGONI BONONI REQUERIDO: 

TATIANA SKOVRONSKI CELLA Vistos etc. Trata-se de ação de 

reconhecimento de dissolução de união estável c.c fixação de guarda e 

de alimentos, promovida por Ricardo Luiz José Rogoni Bononi, em 

desfavor de Tatiana Skovronski Cella. Em audiência de mediação no 

CEJUSC, as partes firmaram acordo concernente à dissolução da união 

estável, guarda da filha do casal e pensão alimentícia devida à infante, 

existindo litigio apenas em relação aos bens do casal, id. 5083568. Em 

contestação, a requerida pugnou pelo deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita, bem como deferimento liminar, a fim de compelir o 

requerente a pagar alimentos à requerida. No id. 10839142, a liminar foi 

indeferida, bem como se determinou a intimação da requerida para 

comprovar documentalmente a necessidade da assistência judiciária 

gratuita. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pela 

homologação do acordo entabulado pelas partes. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que as partes 

compuseram parcialmente o objeto do presente processo, concernente a 

dissolução da união estável, guarda, convivência e pensão alimentícia 

devida à filha, estando presentes os requisitos autorizadores e, em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO a transação firmada 

pelas partes, pelo que JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do art. 356, I c.c art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil, constituindo título executivo judicial, do qual faz parte o 

instrumento de transação formalizado pelas partes. No mais, considerando 

a existência de litigio apenas em relação à partilha de bens e da fixação de 

alimentos em favor da requerida, havendo manifesto interesse pela 

composição amigável Id. nº 13524861, e ainda, considerando que a 

questão é passível de composição, DETERMINO a designação de sessão 

de mediação/concilição judicial, junto ao CEJUSC local, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, as partes deverão ser devidamente intimadas via DJe, na 

pessoa de seus advogados(as), para que digam quais provas pretendem 

produzir no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que não foi oportunizado ao 

requerido dizer quanto as suas provas. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Por fim, 

INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita à requerida, notadamente 

porque esta não comprovou documentalmente a necessidade da referida 

assistência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006934-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILEI SEBASTIAO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006934-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA RÉU: ODILEI 

SEBASTIAO DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação monitória 

ajuizada por Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda., em face de 

Odilei Sebastião dos Santos, ambos devidamente qualificados no presente 

feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. No id nº 16796499 

a autora requereu a desistência do feito, requerendo a extinção do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas 

desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência da parte autora 

em prosseguir com o feito, sendo que a extinção da ação sem resolução 

do mérito se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela parte autora. Deixo de 

condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, visto a 

ausência de contraditório formado nos autos. Transitada em julgado a 

presente sentença, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o necessário.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SAVI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000129-89.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: 

MARCOS ANTONIO SAVI VISTOS. 1.) DEFIRO o pedido para restrição 

veicular de bens da parte executada junto ao Sistema RENAJUD. Em caso 

positivo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, 

indique a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora. 

2.) Com a indicação da localização do bem, expeça-se 

mandado/precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto ou termo. Ato contínuo, caso não tenha advogado constituído nos 

autos, proceda sua intimação pessoal quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). 3.) Em caso negativo, intime-se a 

parte exequente para manifestar-se sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório, o 

que desde já fica determinado, em caso de inércia da parte interessada. 

4.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 63900629315 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001034-31.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: FRANCISCO PEREIRA 

DOS SANTOS 63900629315, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 

VISTOS. 1.) DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte 

executada junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do bem, a 

fim de possibilitar a conclusão da penhora. 2.) Com a indicação da 

localização do bem, expeça-se mandado/precatória para penhora e 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato contínuo, caso não 

tenha advogado constituído nos autos, proceda sua intimação pessoal 

quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). 3.) Em 

caso negativo, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre os 

rumos da execução, no prazo de 15 dias, sob pena de remessa dos autos 

ao arquivo provisório, o que desde já fica determinado, em caso de 

inércia. 4.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003538-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCESCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003538-39.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELIANE FRANCESCONI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 
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anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 18/05/2018 (Num. 15061291), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 02/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003131-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILMAR DANDOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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: 1003131-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ZILMAR DANDOLINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 16/04/2018 (Num. 14730899), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 13/06/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004288-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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: 1004288-41.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 17/04/2018 (Num. 14435200), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 
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podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004287-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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: 1004287-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TANIA DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 18/06/2018 (Num. 14434386), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004009-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RODRIGUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004009-55.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISRAEL RODRIGUES NEVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 14/08/2017 (Num. 15388154), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003208-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES RODRIGUES FIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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: 1003208-42.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LURDES RODRIGUES FIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 04/05/2018 (Num. 13706312), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/06/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003434-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO FERNANDES SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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: 1003434-47.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILDASIO FERNANDES SANTIAGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 12/06/2018 (Num. 13871752), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 26/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004365-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAICE DE SOUZA CRUZ (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 DESPACHO Processo: 1004365-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GRAICE DE SOUZA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 
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de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 19/03/2018 (Num. 15665378), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 31/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003502-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES (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))

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003502-94.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida 

alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição 

das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de 

regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro 

do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for 

o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, 

que haveria prescrição das parcelas devidas há mais de cinco anos antes 

da propositura da demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do 

STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do 

benefício se deu em 16/05/2018 (Num. 14702183), termo a quo do 

eventual benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 

28/06/2018 não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. 

Defiro a produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para 

atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003798-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA TONIAZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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: 1003798-19.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EVA TONIAZZO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 
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anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 24/02/2014 (Num. 14113682), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004060-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILAN DE OLIVEIRA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004060-66.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADILAN DE OLIVEIRA QUEIROZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 18/10/2017 (Num. 15389210), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 20/07/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA MORARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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: 1005703-59.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LENIRA MORARI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG Considerando que já decorreu o prazo para realização da 

perícia informada em Num. 15851277, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 dias, juntar aos autos o comprovante de indeferimento do 

benefício pleiteado, sob pena de indeferimento da inicial. Ás providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004080-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA (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 DESPACHO Processo: 1004080-91.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Compulsando detidamente os autos, verifico 

que a expert nomeada por este juízo, em seu laudo pericial, informou que a 

autora “apresenta história de hanseníase, tratada com poliquimioterapia 

supervisionada de dezembro de 2015 a novembro de 2016” (grifei). 

Entretanto, ao volver os olhos para os laudos médicos carreados aos 

autos, especialmente os de Num. 9363168 e 9363168 (pg. 01 e 03), 

verifico que a profissional responsável pelo atendimento da autora, 

naquela oportunidade, informou que a mesma se encontrava em 

tratamento para hanseníase, sendo certo que os laudos estão datados em 

08/05/17 e 18/05/2017. Sendo assim, visando sanar referida 

incongruência, intime-se a perita nomeada para, no prazo de 15 dias, 

sanar referida incongruência, informando se, diante dos laudos de Num. 

9363168 e 9363168 (pg. 01 e 03), a mesma ratifica ou retifica seu laudo, 

no que tange ao tratamento de hanseníase pela parte autora. Juntada 

referida informação, manifestem-se as partes no prazo de 15 dias e, após 

conclusos para análise. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001803-39.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001803-39.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ANA ROSA DE SOUZA DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado 

concordou com os valores apresentados pelo exequente no Num. 

15231380, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002947-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARANGONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002947-48.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ALBERTO MARANGONI EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado 

concordou com os valores apresentados pelo exequente em Num. 

14995241, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006939-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELFINA CHAVES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (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: 1006939-46.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DELFINA CHAVES SANTANA 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 

MARIA DELFINA CHAVES SANTANA 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. 16728199. Quanto ao cumprimento do terceiro 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades 

laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI (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 SENTENÇA Processo: 1001811-45.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. ELITE MARIA FALCHETTI, qualificada na 

inicial, ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria 

por idade híbrida, alegando fazer jus a tal benefício por ter sido segurada 

especial e urbana do requerido, bem como por preencher os demais 

requisitos necessários. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido (Num. 12670952 ). O Requerido contestou a demanda, alegando 

a ausência de carência para concessão do benefício pleiteado (Num. 

13565880). A requerente impugnou a contestação em num. 14052938, 

rechaçando os pontos controvertidos pelo requerido e ratificando o já 

exposto na inicial. Designada audiência de instrução, a mesma foi 

realizada em 31/10/2018, tendo sido inquiridas três testemunhas da parte 

autora, tendo a mesma apresentado alegações finais remissivas à inicial, 

ficando prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência no 

ato (Num. 16337979). Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por ELITE 

MARIA FALCHETTI contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade. A 

aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos 

trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem; e 60 anos, quando 

mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é de 

aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada 
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pela Lei 11.718/08): soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o 

requisito etário do trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se 

homem; e 60 anos de idade, se mulher. O ponto controverso do presente 

feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício de 

atividade rural da parte autora. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação 

do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. 

A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” 

Constata-se que a parte autora juntou certidão do INCRA onde comprova 

que o seu pai foi proprietário de imóvel rural nos períodos de 1965 a 1977 

(Num. 12668487), matrícula de imóvel rural onde consta que o pai da 

autora era proprietário de imóvel rural em 27/12/1963 (Num. 12668487). No 

mais, a prova testemunhal corrobora a prova documental e atestando o 

exercício da atividade rural. Destarte, o início de prova material trazido pela 

parte requerente é confirmado, assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida nos autos, onde se constata que a parte autora 

laborou na área rural, cujos documentos têm força suficiente para 

preencher os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91. Assim, deve ser 

considerado como cômputo rural o período laborado pela autora a partir 

dos doze anos de idade (10/07/1967) até o ano de 1977, uma vez que até 

o ano de 1977 existe tanto prova documental, quanto prova testemunhal. 

Por fim, reconhece-se 10 anos de atividade rural. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. ÍNICIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. MULTA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS. 1. O 

reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de trabalhador 

rural exige início razoável de prova material. É inadmissível prova 

exclusivamente testemunhal. 2. A controvérsia dos autos cinge-se ao 

reconhecimento do tempo exercido em atividade rural, no período de 

04/07/1973 a 14/02/1987. Não há como prosperar, no entanto, a tese da 

apelante de inexistência da condição de rurícola da autora no período 

controverso, uma vez que a documentação coadunada aos autos foi 

suficiente para comprovar a condição de rurícola da autora no período 

averbado. Com efeito, para demonstrar o exercício da atividade rural, a 

parte autora acostou aos autos certidão de casamento dos pais, em 1942, 

a qual aponta a condição de lavrador dos seus genitores, juntou ainda 

Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ampére no mesmo 

sentido, Título De Propriedade Rural e declaração de imposto de renda em 

que consta a autora como dependente do trabalhador rural, seu genitor. A 

prova testemunhal, por sua vez, portou idoneidade em grau suficiente 

para atestar o exercício habitual da atividade rural alegada, a partir do ano 

de 1973 quando a autora completou 12 anos. Assim, o acervo probatório 

produzido nos autos é hábil para comprovar o direito da parte autora ao 

reconhecimento de efetivo labor rural no período compreendido entre 

04/07/1973 a 1402/1987, ensejando, assim, o reconhecimento e 

consequente averbação de tempo de serviço rural. 3. É possível o 

cômputo, para fins previdenciários, da atividade rural do menor em regime 

de economia familiar somente a partir dos 12 (doze) anos de idade, desde 

que comprovada por prova material e corroborada por prova testemunhal, 

conforme jurisprudência pacífica do STJ. (grifei) (...)” (TRF1. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária Da Bahia. ACORDAO 00488750620084019199, 

JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, e-DJF1 DATA:06/12/2017) 

Por fim deve ser consignado que a concessão do benefício à 

aposentadoria por idade para trabalhador rural não pode ser condicionada 

à contribuição para o sistema previdenciário, na condição de segurado 

especial. Os artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 

26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - 

os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” É comum no meio rural que o 

trabalhador alterne períodos de atividade rural e de atividade urbana, sem 

que consiga completar os requisitos para se aposentar por idade numa ou 

noutra categoria. Nesse sentido, o trabalhador rural que passava a 

exercer, temporária ou permanentemente, atividades de natureza urbana, 

encontrava-se num verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo 

previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a 

aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como 

desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral 

não preencher o período de carência” (STJ. 2ª T. REsp 1407613/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe 28/11/2014). Com as alterações 

introduzidas pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º 

e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o 

cômputo de períodos que não sejam de atividade rural, para fins de 

aposentadoria por idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade 

“híbrida”, cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem; e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse 

sentido tem se posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 12668499, 
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a parte autora conta com 63 anos de idade, uma vez que nasceu em 

10/07/1952, restando preenchido, desta forma, o requisito etário do § 3º 

do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a parte autora possuía 158 

contribuições para com o requerido na data do requerimento administrativo 

(Num. 12668475) que, somadas ao período de atividade rural acima 

reconhecido (10 anos), atingem a carência necessária à concessão do 

benefício de aposentadoria por idade híbrida, conforme dispõe o art. 25, II 

da Lei n. 8213/91. Questão que merece ser enfrentada é quanto ao 

suposto requisito de ser o último vínculo previdenciário decorrente de 

trabalho rural. Destaque-se que, para a conjugação do tempo de serviço 

rural e urbano, não se exige que o segurado esteja desempenhando 

atividade rural por ocasião do requerimento administrativo do benefício 

e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria híbrida, portanto, 

contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o exercício de 

atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de natureza 

urbana, foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

TRABALHO URBANO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. A concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário do autor (nascido em 13.01.1955) para aposentadoria 

rural em 13.01.2010 (carência de 14 anos e 6 meses) e para a 

aposentadoria híbrida em 13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de 

prova material: certidão de casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito 

registrado em 1989 (fl. 13), ambas constando a condição de lavrador do 

cônjuge; INFBEN informando que a parte autora percebe benefício 

previdenciário pensão por morte de trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova 

oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da 

parte autora, pelo tempo de carência necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do 

postulante demonstrando que ela trabalhou em atividade tipicamente 

urbana, entre 1984 e 1991, não prejudica o seu direito a aposentadoria. O 

caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com 

redação dada pela Lei 11.718/08). Soma do tempo de trabalho urbano e de 

rural, excluída a redução da idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 

7. DIB: a contar de 13.01.2015, data que implementou todas as condições 

para a concessão do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os 

juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa 

oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. 

AC 0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson 

José Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com o que concedo à parte autora os benefícios da aposentadoria 

por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, 

retroativa a data do requerimento administrativo (16/10/17 – Num. 

12668475), nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, entendo 

presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez 

que o fumus boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos 

requisitos do beneficio de aposentadoria por idade híbrida pela parte 

autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, e por ser 

considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, presentes 

os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

da aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002620-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FAITA (AUTOR(A))
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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 SENTENÇA Processo: 1002620-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSA MARIA FAITA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH ROSA MARIA FAITA, qualificada na inicial, ajuizou a presente 

ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade, alegando fazer jus 

a tal benefício por ter sido segurada especial do requerido desde a 

infância, bem como por preencher os demais requisitos necessários. 

Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido (Num. 

13286582). O Requerido contestou a demanda, alegando a prescrição das 

parcelas antecedentes ao ajuizamento da ação, e no mérito, a ausência de 

carência para concessão do benefício pleiteado (Num. 14388050), 

havendo a autora impugnado e ratificado os pedidos iniciais (Num. 

14954451). Saneado o feito e afastada a preliminar aduzida, fora 

designada audiência de instrução (Num. 15271807), onde inquiriu-se duas 

testemunhas da parte autora, a qual apresentou alegações finais 

remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação pelo requerido, 

ante sua ausência no ato (Num. 16499519). Vieram-me os autos 

conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação 

Previdenciária proposta por ROSA MARIA FAITA contra INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 

8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem; 

e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. 

Todavia, o caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, 

com redação dada pela Lei 11.718/08): soma do tempo de trabalho rural e 

urbano, com o requisito etário do trabalhador urbano, qual seja, 65 anos 

de idade se homem; e 60 anos de idade, se mulher. O ponto controverso 

do presente feito gira em torno da presença ou não das provas do 

exercício de atividade rural da parte autora. Segundo a Lei nº 8.213/91, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” 

Constata-se que a parte autora juntou certidão do INCRA onde comprova 

que o seu pai foi proprietário de imóvel rural nos períodos de 1965 a 1991 

(Num. 13280458). No mais, a prova testemunhal corrobora a prova 

documental e atestando o exercício da atividade rural. Destarte, o início de 

prova material trazido pela parte requerente é confirmado, assim, de 

maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos autos, onde se 

constata que a parte autora laborou na área rural, cujos documentos têm 

força suficiente para preencher os requisitos exigidos pela Lei nº 

8.213/91. Assim, deve ser considerado como cômputo rural o período 

laborado pela autora a partir dos doze anos de idade (1969) até o ano de 

1999, uma vez que até o ano de 1999 existe tanto prova documental, 

quanto prova testemunhal. Por fim, reconhece-se 30 anos de atividade 

rural. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. ÍNICIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 

MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS. 

1. O reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de 

trabalhador rural exige início razoável de prova material. É inadmissível 

prova exclusivamente testemunhal. 2. A controvérsia dos autos cinge-se 

ao reconhecimento do tempo exercido em atividade rural, no período de 

04/07/1973 a 14/02/1987. Não há como prosperar, no entanto, a tese da 

apelante de inexistência da condição de rurícola da autora no período 

controverso, uma vez que a documentação coadunada aos autos foi 

suficiente para comprovar a condição de rurícola da autora no período 

averbado. Com efeito, para demonstrar o exercício da atividade rural, a 

parte autora acostou aos autos certidão de casamento dos pais, em 1942, 

a qual aponta a condição de lavrador dos seus genitores, juntou ainda 

Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ampére no mesmo 

sentido, Título De Propriedade Rural e declaração de imposto de renda em 

que consta a autora como dependente do trabalhador rural, seu genitor. A 

prova testemunhal, por sua vez, portou idoneidade em grau suficiente 

para atestar o exercício habitual da atividade rural alegada, a partir do ano 

de 1973 quando a autora completou 12 anos. Assim, o acervo probatório 

produzido nos autos é hábil para comprovar o direito da parte autora ao 

reconhecimento de efetivo labor rural no período compreendido entre 

04/07/1973 a 1402/1987, ensejando, assim, o reconhecimento e 

consequente averbação de tempo de serviço rural. 3. É possível o 

cômputo, para fins previdenciários, da atividade rural do menor em regime 

de economia familiar somente a partir dos 12 (doze) anos de idade, desde 

que comprovada por prova material e corroborada por prova testemunhal, 

conforme jurisprudência pacífica do STJ. (grifei) (...)” (TRF1. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária Da Bahia. ACORDAO 00488750620084019199, 

JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, e-DJF1 DATA:06/12/2017) 

Por fim deve ser consignado que a concessão do benefício à 

aposentadoria por idade para trabalhador rural não pode ser condicionada 

à contribuição para o sistema previdenciário, na condição de segurado 

especial. Os artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 

26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - 

os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” É comum no meio rural que o 

trabalhador alterne períodos de atividade rural e de atividade urbana, sem 

que consiga completar os requisitos para se aposentar por idade numa ou 

noutra categoria. Nesse sentido, o trabalhador rural que passava a 

exercer, temporária ou permanentemente, atividades de natureza urbana, 

encontrava-se num verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo 

previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a 

aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como 

desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral 

não preencher o período de carência” (STJ. 2ª T. REsp 1407613/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe 28/11/2014). Com as alterações 

introduzidas pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º 

e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o 

cômputo de períodos que não sejam de atividade rural, para fins de 

aposentadoria por idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade 

“híbrida”, cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem; e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse 
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sentido tem se posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 13280440, 

a parte autora conta com 61 anos de idade, uma vez que nasceu em 

18/08/1957, restando preenchido, desta forma, o requisito etário do § 3º 

do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a parte autora possuía 97 

contribuições para com o requerido na data do requerimento administrativo 

(Num. 13280471) que, somadas ao período de atividade rural acima 

reconhecido (30 anos), atingem a carência necessária à concessão do 

benefício de aposentadoria por idade híbrida, conforme dispõe o art. 25, II 

da Lei n. 8213/91. Questão que merece ser enfrentada é quanto ao 

suposto requisito de ser o último vínculo previdenciário decorrente de 

trabalho rural. Destaque-se que, para a conjugação do tempo de serviço 

rural e urbano, não se exige que o segurado esteja desempenhando 

atividade rural por ocasião do requerimento administrativo do benefício 

e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria híbrida, portanto, 

contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o exercício de 

atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de natureza 

urbana, foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

TRABALHO URBANO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. A concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário do autor (nascido em 13.01.1955) para aposentadoria 

rural em 13.01.2010 (carência de 14 anos e 6 meses) e para a 

aposentadoria híbrida em 13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de 

prova material: certidão de casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito 

registrado em 1989 (fl. 13), ambas constando a condição de lavrador do 

cônjuge; INFBEN informando que a parte autora percebe benefício 

previdenciário pensão por morte de trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova 

oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da 

parte autora, pelo tempo de carência necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do 

postulante demonstrando que ela trabalhou em atividade tipicamente 

urbana, entre 1984 e 1991, não prejudica o seu direito a aposentadoria. O 

caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com 

redação dada pela Lei 11.718/08). Soma do tempo de trabalho urbano e de 

rural, excluída a redução da idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 

7. DIB: a contar de 13.01.2015, data que implementou todas as condições 

para a concessão do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os 

juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa 

oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. 

AC 0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson 

José Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com o que concedo à parte autora os benefícios da aposentadoria 

por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, 

retroativa a data do requerimento administrativo (22/08/2017 – Num. 

13280471), nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, entendo 
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presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez 

que o fumus boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos 

requisitos do beneficio de aposentadoria por idade híbrida pela parte 

autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, e por ser 

considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, presentes 

os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

da aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004441-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO LUIZ PELLIZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (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: 1004441-74.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIDIO LUIZ PELLIZARI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 24/01/2017 (Num. 14527316) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 02/08/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 11/02/19 às 15h para a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006919-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANISA AMARA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006919-55.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VANISA AMARA DE SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. 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 

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: 1006711-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JACINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006711-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO JACINTO DA SILVA 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: 1006713-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MANDU DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DECISÃO Processo: 1006713-41.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARGARIDA MANDU DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARGARIDA 

MANDU DE SOUZA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, que o benefício de auxílio-doença lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, confirmando a tutela ao final 

da presente ação. 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. 16552668, em que 

comprova o recebimento do beneficio até 12/06/2018. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LOURDES SZUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001737-88.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELAIDE LOURDES SZUR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de ação de concessão de pensão por morte 

ajuizada por ADELAIDE LOURDER SZUR em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, a qual a autora requer a concessão de 

pensão pela morte de seu companheiro Pedro Domingos Betanin, aduzindo 

que conviveram em união estável por 40 anos, até que este veio a falecer 

em 17/09/2017, sendo que o mesmo era segurado do requerido. Recebida 

a inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 13072161). O requerido apresentou contestação, 

aduzindo a ausência dos requisitos para obtenção do benefício pleiteado 

(Num. 14116691), oportunidade em que a autora apresentou impugnação, 

rechaçando os pontos levantados pelo réu, bem como ratificando o 

disposto na inicial (Num. 14675276). Em audiência de instrução realizada 

na data de 07/11/2018, foi inquirida a testemunha arrolada pela autora e 

apresentado memoriais remissivos à inicial pela autora, restando 

prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato 

(Num. 16500247). É o relatório. Decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA para a concessão de pensão por morte, proposta por 

ADELAIDE LOURDES SZUR contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 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 8213/91. Através do documento de Num. 

12652575, se demonstra a condição do “de cujus” de segurado do 

requerido, o qual verteu mais de 18 contribuições até o dia anterior ao seu 

óbito, eis que vinha recebendo aposentadoria por idade desde 21/07/2009. 

Portanto, afirma-se que resta incontroversa e comprovada a qualidade de 

segurado do “de cujus”. Assim, passo a analisar a dependência da 

requerente. Presente nos autos documentos que comprovam a união 

estável entre o casal, mormente a certidão de óbito, onde se encontra 

averbado que o “de cujus” vivia em união estável com a autora há 40 

anos, bem como a existência de conta conjunta do de cujus com a parte 

autora (id. 12596171), comprovantes de endereço, onde se vislumbra que 

o falecido e a parte autora viviam na mesma residência quando de seu 

óbito (id. 12596161), certidão de nascimento dos três filhos do casal (id. 

12596167), ratificação de escritura pública, onde resta reconhecida a 

união estável entre a autora e o de cujus (id. 12596096). Outrossim, o 

depoimento testemunhal demonstra que a autora e o “de cujus” mantinham 

relacionamento conforme descrito na inicial, corroborando com os 

documentos juntados aos autos. O artigo 16 da Lei 8213/91 assim elenca: 

“São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 

21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 

mental ou deficiência grave”. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO 

POR MORTE URBANA. VIÚVA. COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São pressupostos à concessão do 

benefício: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de dependente; e c) a 

dependência econômica, que pode ser presumida ou comprovada (art. 16, 

§ 4º, da Lei 8.213/91). 2. Na hipótese, houve a apresentação da certidão 

de óbito, indicando o falecimento em 11/09/2007 (fls. 25), e da CTPS (fls. 

81-89), não impugnados pela autarquia previdenciária, resultando em fato 

incontroverso. A autora logrou êxito em comprovar ser dependente de 

dependente de segurado, na condição de companheira, eis que houve a 

apresentação de comprovantes de residência indicativos de coabitação, 

bem assim fichas cadastrais em lojas de varejo onde consta a autora 

como "esposa" do de cujos, documentação essa corroborada por prova 

testemunhal idônea e inequívoca. 3. Correção monetária e juros nos 

termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. 4. Nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção. 5. Em se 

tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, 

abrangidas,inclusive, as despesas com oficial de justiça. 6. Remessa 

oficial parcialmente provida apenas para que sejam observadas as 
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estipulações para apuração dos consectários legais.” (TRF-1 - REO: 

00270962420104019199  0027096-24 .2010 .4 .01 .9199 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 

09/09/2015, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/10/2015 e-DJF1 P. 

2511. No caso em comento, verifica-se que o Requerente demonstrou 

manter união estável com a pessoa do “de cujus”, até a época do 

falecimento deste, o que restou provado em especial pelos documentos, 

juntamente com o depoimento da testemunha ouvida pelo juízo, a qual 

atesta que conhece a autora e seu companheiro, confirmando a existência 

da união afetiva. Importante ressaltar que o benefício de pensão por morte 

tem natureza alimentar, de subsistência, voltada a assegurar a 

sobrevivência daquele que vive sob a dependência econômica de outrem. 

Enfim, a pensão por morte tem como escopo de suprir a referida 

dependência econômica. Assim, demonstrada a condição de segurada do 

falecida, a condição de dependência e a necessidade econômica da 

Requerente, possível se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Considerando que o de cujus verteu 

mais de 18 contribuições para com o requerido, bem como manteve união 

estável para com a requerente por tempo superior a dois anos, e, 

considerando que a requerente contava com 61 anos de idade na data do 

óbito do segurado, nos termos do art. 77, § 2º, V, “c” - 6, da Lei n. 

8.213/91, o benefício será vitalício. Ante o exposto, e com fulcro nos artigo 

74 e 77 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido, diante da 

comprovação dos requisitos para sua concessão. Condeno o Requerido a 

pagar a Requerente o benefício previdenciário de pensão por morte (art. 

77, § 2º, V, “c”, da Lei n. 8.213/91) a partir da data do óbito do de cujus 

(21/09/17 - Num. 14116839), em valor a ser arbitrado nos termos do art. 

75 da Lei nº 8.213/91, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do NCPC. Sobre as prestações em atraso, nos termos 

do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão 

geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data 

do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, 

incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000146-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000146-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de ação de 

concessão de pensão por morte ajuizada por MARIA EUNICE FERREIRA 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, a qual a autora requer a concessão de pensão pela morte de seu 

companheiro Ari Inácio Spetch, aduzindo que conviveram em união estável 

por 06 anos, até que este veio a falecer em 23/03/2017, sendo que o 

mesmo era segurado do requerido. Recebida a inicial foi deferida a tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 11397832). O 

requerido apresentou contestação, aduzindo a ausência dos requisitos 

para obtenção do benefício pleiteado (Num. 12531266). Em audiência de 

instrução realizada na data de 08/08/2018, foram inquiridas testemunhas e 

apresentadas alegações finais remissivas à inicial pela autora, restando 

prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato 

(Num. 16535344). É o relatório. Decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA para a concessão de pensão por morte, proposta por 

MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 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 8213/91. O CNIS juntado aos 

autos no Num. 12531287, demonstra a condição do “de cujus” de 

segurado do requerido, o qual verteu mais de 18 contribuições até o dia 

anterior ao seu óbito, eis que contribuiu de 06/01/2013 até 23/03/2017, 

quando veio a falecer. Portanto, afirma-se que resta incontroversa e 

comprovada a qualidade de segurado do “de cujus”. Assim, passo a 

analisar a dependência da requerente. Presente nos autos documentos 

que comprovam a união estável entre o casal, mormente a certidão de 

óbito, onde se encontra averbado que o “de cujus” vivia em união estável 

com a autora há 06 anos, bem como termo de recebimento de verbas 

trabalhistas, na qual consta que a requerente e os filhos do de cujus 

receberam referidas verbas oriundas do labor realizado pelo falecido junto 

à Fazenda São José (Num. 11386446), demonstram que a requerente era 

dependente do segurado quando de seu óbito. Outrossim, os depoimentos 

testemunhais demonstram que a autora e o “de cujus” mantinham 

relacionamento conforme descrito na inicial, corroborando com os 

documentos juntados aos autos. O artigo 16 da Lei 8213/91 assim elenca: 

“São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 

21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 

mental ou deficiência grave”. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO 

POR MORTE URBANA. VIÚVA. COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São pressupostos à concessão do 

benefício: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de dependente; e c) a 

dependência econômica, que pode ser presumida ou comprovada (art. 16, 

§ 4º, da Lei 8.213/91). 2. Na hipótese, houve a apresentação da certidão 

de óbito, indicando o falecimento em 11/09/2007 (fls. 25), e da CTPS (fls. 

81-89), não impugnados pela autarquia previdenciária, resultando em fato 

incontroverso. A autora logrou êxito em comprovar ser dependente de 

dependente de segurado, na condição de companheira, eis que houve a 

apresentação de comprovantes de residência indicativos de coabitação, 

bem assim fichas cadastrais em lojas de varejo onde consta a autora 

como "esposa" do de cujos, documentação essa corroborada por prova 

testemunhal idônea e inequívoca. 3. Correção monetária e juros nos 

termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. 4. Nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção. 5. Em se 

tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, 

abrangidas,inclusive, as despesas com oficial de justiça. 6. Remessa 

oficial parcialmente provida apenas para que sejam observadas as 

estipulações para apuração dos consectários legais.” (TRF-1 - REO: 

00270962420104019199  0027096-24 .2010 .4 .01 .9199 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 

09/09/2015, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/10/2015 e-DJF1 P. 

2511. No caso em comento, verifica-se que o Requerente demonstrou 

manter união estável com a pessoa do “de cujus”, até a época do 

falecimento deste, o que restou provado em especial pelos documentos, 

juntamente com os depoimentos das testemunhas ouvidas pelo juízo, as 

quais atestam que conheceram a autora e seu companheiro, confirmando 

a existência da união afetiva. Importante ressaltar que o benefício de 

pensão por morte tem natureza alimentar, de subsistência, voltada a 

assegurar a sobrevivência daquele que vive sob a dependência 

econômica de outrem. Enfim, a pensão por morte tem como escopo de 

suprir a referida dependência econômica. Assim, demonstrada a condição 

de segurada do falecida, a condição de dependência e a necessidade 

econômica da Requerente, possível se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Considerando que o de cujus verteu 

mais de 18 contribuições para com o requerido, bem como manteve união 

estável para com o requerente por tempo superior a dois anos, e, 

considerando que a requerente contava com 63 anos de idade na data do 

óbito do segurado, nos termos do art. 77, § 2º, V, “c” - 6, da Lei n. 

8.213/91, o benefício será vitalício. Ante o exposto, e com fulcro nos artigo 
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74 e 77 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido, diante da 

comprovação dos requisitos para sua concessão. Condeno o Requerido a 

pagar a Requerente o benefício previdenciário de pensão por morte (art. 

77, § 2º, V, “c”, da Lei n. 8.213/91) a partir da data do óbito do de cujus 

(23/03/17 - Num.11386347), em valor a ser arbitrado nos termos do art. 75 

da Lei nº 8.213/91, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do NCPC. Sobre as prestações em atraso, nos termos 

do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão 

geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data 

do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, 

incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006948-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA SEVERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/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: 1006948-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANDREIA APARECIDA SEVERO DA SILVA REQUERIDO: INSS Vistos/BG. 

Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por ANDREIA APARECIDA SEVERO contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16734601. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006955-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA ESPINDOLA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006955-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDINA ESPINDOLA CAMPOS 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 EDINA 

ESPINDOLA CAMPOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16740661, em 

que comprova o recebimento do benefício até 30/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 
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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: 1006974-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILENE MATIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-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: 1006974-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA EDILENE MATIAS DE SOUSA 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 

MARIA EDILENE MATIAS DE SOUSA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16752453, em que comprova o recebimento do 

benefício até 04/09/2018. 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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003677-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (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 27 de MARÇO 

de 2019, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010908-23.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (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))

 

Processo: 8010908-23.2013.8.11.0040 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 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito a fim de que seja confeccionada a 

certidão para habilitação do crédito. Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005614-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CESAR DE ARAUJO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 27 de MARÇO 

de 2019, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

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 as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 27 de MARÇO de 2019, às 17:00 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANATTA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (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 27 de MARÇO 

de 2019, às 17:20 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: 1005657-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DE MELLO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CASTRO RODRIGUES OAB - MT24639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de MARÇO 

de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003686-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003686-21.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALEXANDRE DA COSTA GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1001174-94.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

16013168, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018 Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MEDEIROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002536-05.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16197699, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 07 de 
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dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005658-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de RETIFICAR as intimações de Ids. 15655615 e 

15655616, no sentido de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e 

RECLAMADA ) de que a audiência fora designada para o dia 27 de 

MARÇO do ano de 2019, às 17h50min. Cientificando-as de que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito e/ou revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005658-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de RETIFICAR as intimações de Ids. 15655615 e 

15655616, no sentido de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e 

RECLAMADA ) de que a audiência fora designada para o dia 27 de 

MARÇO do ano de 2019, às 17h50min. Cientificando-as de que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito e/ou revelia.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005661-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R J CAPAS TERMICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM SILVA COSTA (REQUERIDO)

FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129 (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 27 de MARÇO 

de 2019, às 18:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZANIL LIMA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1001237-22.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

16018588, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005669-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODILON ABULASAN LIMA OAB - SP158528 (ADVOGADO(A))

ANDERSON APARECIDO PIEROBON OAB - SP0198923A (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de RETIFICAR a intimação de Ids. 15657653 e 15657654, 

no sentido de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e RECLAMADA ) de que 

a audiência fora designada para o dia 27 de MARÇO do ano de 2019, às 

18h30min. Cientificando-as de que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito e/ou revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005669-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODILON ABULASAN LIMA OAB - SP158528 (ADVOGADO(A))

ANDERSON APARECIDO PIEROBON OAB - SP0198923A (ADVOGADO(A))

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de RETIFICAR a intimação de Ids. 15657653 e 15657654, 

no sentido de INTIMAR as partes (RECLAMANTE e RECLAMADA ) de que 

a audiência fora designada para o dia 27 de MARÇO do ano de 2019, às 

18h30min. Cientificando-as de que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito e/ou revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-88.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA IZALDINO CERAVOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010850-88.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a ausência 

de comprovação de depósito do débito objeto dos presentes autos. 

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004784-70.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GOMES NETO (REQUERIDO)

 

Processo: 1004784-70.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte reclamada. Sorriso/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002250-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JOSE BACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002250-56.2018.8.11.0040 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, 07 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001999-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - 014.093.920-23 (PROCURADOR)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PATRICIA FERNANDA FEDRIZZI (LITISCONSORTES)

 

Processo: nº 1001999-09.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16058407, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007060-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MACHADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007060-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MACHADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA ZANELLA (REQUERENTE)

MARLI OLINKEVICZ ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006382-93.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16263462, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 07 de Dezembro de 2018 Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006253-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENESON ALBERTO BIAJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTINS FERREIRA SAMPAIO (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 08 de MAIO de 

2019, às 08:30 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: 1005166-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005166-97.2017.8.11.0040 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. 16859564, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003279-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003279-44.2018.8.11.0040 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. 16915475, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002185-61.2018.8.11.0040 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. 16191754, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELICA CARDOSO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002297-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELICA CARDOSO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. A presente ação se 

funda em título executivo judicial, nos termos do art.515, I, do NCPC. 

Assim, nos termos do art. 536 do NCPC, intime-se a parte executada para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de litigância 

de má-fé e multa, no valor de R$1.000,00 (§1º do art. 536 do NCPC). Não 

havendo cumprimento no prazo acima, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito. No mais, procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores à conta 

bancária indicada pelo exequente. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003449-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LUZIA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003449-50.2017.8.11.0040 Vistos etc. Procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial dos valores depositados nos autos, ao 

exequente. Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para pagamento do valor remanescente, 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, 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, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020010-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ LISBOA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOYCE KARLA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8020010-98.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON LUIZ LISBOA 

RODRIGUES, JOYCE KARLA MENDES REQUERIDO: OCEANAIR LINHAS 

AEREAS 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. Procedo, neste ato, com a expedição do 

alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011138-94.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CHAVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011138-94.2015.8.11.0040. REQUERENTE: JULIA CHAVES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A., UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS 

BRASILEIROS 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. Procedo, neste ato, com a expedição 

do alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001784-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001784-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADEMIR CARVALHO SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará 

judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001399-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001399-17.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: RAYAN VIEIRA DE ARAUJO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA 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. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004147-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004147-56.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: DAVI DOS SANTOS SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A exequente informou 

a quitação do débito excutido (Num. 13707213). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Alvará de levantamento do valor depositado em anexo. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Às 

providências. Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará 

Eletrônico n° 461285-P / 2018 Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1004147-56.2017.811.0040 

Requerente: DAVI DOS SANTOS SILVA Advogado: RAMILLA THUANY 

SOUZA AMARAL Requerido: BANCO BRADESCO -SA Advogado: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO Beneficiário: RAMILLA 

THUANY SOUZA AMARAL Conta Judicial 4400109932902 Valor: R$ 

4.923,33 (quatro mil e novecentos e vinte e três reais e trinta e três 

centavos) Autorizado: RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL CPF/CNPJ: 

041.436.771-56 Data de Emissão: 06/12/2018 Titular Conta RAMILLA 

THUANY SOUZA AMARAL CPF/CNPJ Titular Conta 041.436.771-56 Banco 

Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 1180 700169 Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154049 Nr: 5889-70.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. JOÃO CARNEIRO BARROS NETO, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS 

ACERCA DO CÁLCULO DA PENA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182185 Nr: 10393-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL Nº 02/2018

LISTA DEFINITIVA DE JURADOS PARA O ANO DE 2019

O Excelentíssimo Senhor Anderson Candiotto, Meritíssimo Juiz de Direito 
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em substituição legal na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, Estado 

de Mato Grosso, na forma da lei etc...

FAZ SABER, a todos quantos interessar possa que em cumprimento ao 

artigo 426, do Código de Processo Penal (Lei 11.689/08), A LISTA 

DEFINITIVA dos cidadãos abaixo relacionados para servirem como 

membros do corpo de jurados do Egrégio Conselho de Sentença do 

Tribunal do Júri desta Comarca, nas sessões periódicas durante o ano de 

2019:

 NOME PROFISSÃO

1. DEVANI APARECIDA FERREIRA DO LAR

2. VANDRESSA ZATTA DO LAR

3. ELKE NATALINA AMORIM SOUZA LAUXEM DO LAR

4. LUCIANA DA COSTA SANTOS SECRETÁRIA

5. BRENDO BRAGA PANTOJA DIRETOR GERAL

6. DENISE RIBEIRO MORAIS CONS.DE ÉTICA

7. ADEMIR RODRGUES ASTUN FUNC.

8. JONATAN RODRIGUES ROZAL FUNC.

9. NATALINO GOMES DA SILVA FUNC.

10. ANA PAULA ENCIDE OLIBONE SERVIDORA

 11. JOSIMAR DA SILVA PEREIRA SERVIDORA

12. PRISCILA RAPACHI SANTOS DA SILVA SERVIDORA

13. WELLINGTON FERREIRA DA SILVA SERV.

 14. FRANCISCO FONTENELE DE SOUZA PRESIDENTE

15. RODOLFO FAVARETTO LOFF SECR. GERAL

16. SILVIO ZAMBONI DE OLIVEIRA VICE PRESID. PARTIDO

17. CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA TESOUREIRO

18. HELIO DA SILVA VIEIRA VOGAL

19. JANE DELALIBERA SECRETÁRIA

20. CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI SECRETARIO

21. PEDRO DE MORAES FILHO VICE PRES. PARTIDO

22. RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI SECRETARIA

23. IKARO FACHIN TESOUREIRO

24. FERNANDA FERREIRA SOARES DA SILVA SECRETÁRIA

25. OLGA BROLINI DE MOURA SECRETARIA

26. EDNAÇVA ALVES DE ALMEIDA SEC. DO TRAB.

27. CLAYTON ROCHA DOS SANTOS SECRET. COMUNIC.

28. RAFAEL SILVA MANIEZO 1º VOGAL

29. LEIR SOARES MORAIS 2º VOGAL

30. PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE SEC. DA MULHER

31. CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI VOGAL

32. ROGERIO MARAN MIRANDA VICE PRES. PARTIDO

33. CARMEM TERESINHA WELTER MEMBRO

34. ALOISIO CAYE 1º SECRETÁRIO

35. JULIA CATIELE NOLIO VOGAL

36. CELSON MARCON SUPLENTE

37. JULIANO DO AMARAL MEMBRO EFETIVO

38. MARCIA BEATRIZ GABE CAMPOS MEMBRO

39. NELSON LAGEM GERENTE AGRÍCOLA

40. ROBERTO DAL MOLIN COMERCIANTE

41. EUNICE ALVES PEREIRA AUTONOMA

42. CLEVERTON LUIZ FÁVERO AUTONOMO

43. JASSANAN PEREIRA DE SOUZA PROFESSORA

44. DÉBORA ROSA PESTES SECRET.

45. CAROLINE CLOTILDE PAGLIANINI SECRET.

46. ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA SECRET.

47. MARIELI LOPES DA SILVA SECRET.

48. EVANDRO APARECIDO DOS S. ZAMPIERI PROFESSOR

49. SANDRA SOARES SILVA PENARIOL PROFESSOR

50. FABIANO LUIS FAGUNDES VENDEDORA

51. JESSICA CAROLINE C. DOS SANTOS VENDEDORA

52. DRUMONTIE SIDARTA DINIZ SUPERV. DE VENDAS

53. FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VENDEDORA

54. RAFAEL FERREIRA DE ALENCAR VENDEDOR

55. TELMA DE JESUS VENDEDORA

56. ESTELA MARIA SEQUEIRA COLABORADORA

57. LEANDRO MARCON COLABORADOR

58. MICHELE BATISTA GALAN COLABORADOR

59. SONIA RABELO PROFESSORA

60. JANICE PINTO PROFESSORA

61. LUCIELE FERNANDA BENIN ENFERMEIRA

62. HEDENEI DO CARMO DA MATA FERNANDES ESTUDANTE

63. JESSICA CAROLINE BOSA ESTUDANTE

64. LEOMAR BOLIGON ESTUDANTE

65. ROGER ALAN CENTA FAVERO ESTUDANTE

66. RAISA MANUELY DA SILVA GOMES ESTUDANTE

67. JOÃO VICTOR DIAS DE SOUZA ESTUDANTE

68. VIVIANE APARECIDA DA LUZ ESTUDANTE

69. GRACIELE DA SIVLA GABRIEL BANCÁRIA

70. PAULO HENRIQUE DA SILVA BANCÁRIO

71. DANIEL CRISPIM MIC. EMPREENDEDOR

72. GLEICE MARIA JESUS FERRERIA DA SILVA ASSIST. CONTÁBIL

73. PAULO CÉSAR CARVALHO FURTADO GERENTE DE MANUT,

74. PAULO CESAR CARDOSO VENDEDOR

75. LUANA DE SOUZA SILVA GERENTE DE VENDAS

76. ARIVALDO COELHO SUPERV. DE FÁBRICA

77. BEMAN PEREIRA DO SANTOS ASSIST. SUBPRODUTO

78. CELINE PEREIRA ESTUDANTE

79. ALISSON A.DE BASTIANE FAVARETTO ESTUDANTE

80. ALYSTON PAIVA TEIXEIRA ESTUDANTE

81. AMANDA REIS DE ARAUJO E SILVA ESTUDANTE

82. ANA PAULA FELLIPINI ESTUDANTE

83. ANDRE LUIZ M. B. FONTES ESTUDANE

84. ANDRESSA CARNEIRO REGO ESTUDANTE

85. ANGGELAMARIA DE SOUZA ESTUDANTE

86. ANGELICA DE LIMA COSTA ESTUDANTE

87. ANTONIO CARDOSO D CRUZ ESTUDANTE

88. ARNALDO HENRIQUE T. CINTRA ESTUDANTE

89. BIANCA ZAMPIERI MIRANDA ESTUDANTE

90. BRUNA CAVALCANTE PACHECO ESTUDANTE

91. BRUNA REGINA PEREIRA ESTUDANTE

92. CAIO ESTEVM F. MENDES ESTUDANTE

93. CARLA CRISTINA CENEDESE ESTUDANTE

94. CARLOS ROBERTO SILVA ESTUDANTE

95. CLAUDIO JUNIOR FACHIN ESTUDANTE

96. CRISTIANE PELINSON ESTUDANTE

97. DANIANE MORAIS DE ALMEIDA ESTDUDANTE

98. EDSON MUNIZ SILVA ESTUDANTE

99. ELAINE PEREIRA DOS SANTOS ESTUDANTE

100. FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ESTUDANTE

101. FLAVIO HENRIQUE RAMOS ESTUDANTE

102. LARISSA CARLOT ESTUDANTE

103. LEANDRO FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE

104. MAICO GOMERS ESTUDANE

105. MARCIA APARECIDA FARIAS ESTUDANE

106. NEUSA ZOLETE LAMERA ESTUDANTE

107. OTAVIANO ARAUJO E SILVA NETO ESTUDANTE

108. PATRICIA PINTO BEZERRA ESTUDANE

109. FATIMA GISELE BORCHERT PROFESSORA

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Alterado 

pela L-011.689-2008)

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Alterado pela L-011.689-2008)

I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Acrescentado pela 

L-011.689-2008)

II - os Governadores e seus respectivos Secretários;

III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV - os Prefeitos Municipais;

V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII - os militares em serviço ativo;

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 
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filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto. (Alterado pela L-011.689-2008)

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo. (Alterado pela L-011.689-2008)

Parágrafo único - A lista geral, publicada em novembro de cada ano, 

poderá ser alterada de ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer do 

povo, até à publicação definitiva, na segunda quinzena de dezembro, com 

recurso, dentro de 20 (vinte) dias, para a superior instância, sem efeito 

suspensivo.

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

obs.dji.grau.4: Julgamento; Multa (s)

§ 1º - O jurado incorrerá em multa pelo simples fato do 

não-comparecimento, independentemente de ato do presidente ou termo 

especial.

§ 2º - Somente serão aceitas as escusas apresentadas até o momento da 

chamada dos jurados e fundadas em motivo relevante, devidamente 

comprovado.

§ 3º - Incorrerá na multa de um salário mínimo o jurado que, tendo 

comparecido, se retirar antes de dispensado pelo presidente, observado o 

disposto no § 1º, parte final.

obs.dji.grau.4: Jurados; Multa (s)

§ 4º - Sob pena de responsabilidade, o presidente só relevará as multas 

em que incorrerem os jurados faltosos, se estes, dentro de 48 (quarenta e 

oito) horas, após o encerramento da sessão periódica, oferecerem prova 

de justificado impedimento.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Parágrafo único - Sem prejuízo da cobrança imediata das multas, será 

remetida cópia das certidões à autoridade fiscal competente para a 

inscrição da dívida. (Acrescentado pela L-011.689-2008)

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. (Alterado pela L-011.689-2008)

§ 1º - Nos Estados e Territórios, serão escolhidos como suplentes, dentre 

os sorteados, os jurados residentes na cidade ou vila ou até a distância 

de 20 (vinte) quilômetros.

§ 2º - Os nomes dos suplentes serão consignados na ata, seguindo-se a 

respectiva notificação para comparecimento.

§ 3º - Os jurados ou suplentes que não comparecerem ou forem 

dispensados de servir na sessão periódica serão, desde logo, havidos 

como sorteados para a seguinte.

§ 4º - Sorteados os suplentes, os jurados substituídos não mais serão 

admitidos a funcionar durante a sessão periódica.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Alterado 

pela L-011.689-2008)

E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

edital, que será fixado no átrio do Fórum local e publicado na forma da lei, 

para as eventuais impugnações que possam interessar. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Sorriso- Estado de Mato Grosso, aos 27 (vinte 

e sete) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018). 

Eu_____________ Claudete Scatolin, Gestora Judiciária que digitei e o 

subscrevo.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito em substituição legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136151 Nr: 8560-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162266 Nr: 10466-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIFRAN ARAUJO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu RAIFRAN ARAÚJO PARENTE, como incurso nas penas 

do art.14, da Lei 10.826/03.Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 

do Código Penal pátrio, passo a dosar a pena imputada ao réu, consoante 

a adequação típica direta ou indireta aferida, a saber:Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 

(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.Não há agravantes a serem 

consideradas.Aplico ao condenado a atenuante da confissão espontânea, 

prevista no art.65, III, “d”, do Código Penal, e diminuo a pena em 03 meses 

de reclusão, razão pela qual a pena passa a ser de 02 (dois) anos de 

reclusão, que desde já a torno como definitiva a míngua de causa de 

aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Da pena de 

multa:Conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o 

acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa 

no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, 

devido à situação econômica do réu. Regime inicial de cumprimento da 

pena: A pena será cumprida em regime inicial aberto, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código 

Penal.Substituição Por Pena Restritiva De Direito:Substituo a pena privativa 

de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente em 

prestação de serviço a comunidade, e prestação pecuniária, as quais 

deverão ser cumpridas mediante condições e termos fixados 

oportunamente pelo competente juízo da Vara de Execuções Penais, na 

forma estabelecida por aquele Juízo, de acordo com o artigo 48 do Código 

Penal e artigo 151 a 153 da Lei de Execuções Penais (lei n. 

7.210/84).Ausentes os requisitos da custódia cautelar, concedo ao réu o 

direito de apelar em liberdade.Condeno o acusado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, na forma da Lei.Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena e 

remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 117576 Nr: 8365-52.2014.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, MDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 Processo: 8365-52.2014.811.0040 (Código 117576)

VISTOS/KP.

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

Após, entre um ato e outro, e observado o regular trâmite procedimental 

previsto na lei de regência, a vítima informou nos autos que não possui 

mais interesse na permanência das medidas protetivas outrora deferidas, 

vez que a situação de violência doméstica que embasou o pedido deixou 

de existir.

É o breve relato. Decido.

Consta dos autos que a vítima manifestou expressamente seu 

desinteresse na manutenção das medidas protetivas concedidas neste 

feito, o que indica cessação dos atos de violência doméstica 

configurados, impondo-se, por consequência, a extinção deste processo 

cautelar, ante a perda do objeto.

Assim, homologo a manifestação da vítima, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 13 da Lei n.º 11.340/06, dada a 

falta superveniente de interesse processual, razão pela qual REVOGO AS 

MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

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

Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133524 Nr: 7181-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO MAICON DUTRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NATALICIO MAICON 

DUTRA DE BARROS devidamente qualificada, relativamente à acusação 

da prática do delito descrito no art. 306 e 309 da Lei n.º 9.503/97, 

fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 89, § 5.º da Lei n.º 

9.099/95.Sem prejuízo do acima exposto, DETERMINO que a perca da 

fiança recolhida às fls.20 devendo tal quantia ser recolhida através de 

guia de deposito judicial, vinculada ao Processo n. º 

9199-50.2017.811.0040 (Código: 180114), da Segunda Vara Criminal, nos 

termos da Portaria n.º 01/2017 da Segunda Vara Criminal desta Comarca, 

conforme Resolução n.º 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo o deposito ser comprovado mensalmente nos autos, até o 5.º dia 

útil de cada mês.Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo 

ut CNGC, sobretudo para os Institutos de Identificação.Transitada em 

julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição sem 

a cobrança de emolumentos e/ou custas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295997 Nr: 21843-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VITALINO DALLA BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o Requerente para indicar expressamente, no prazo de 15 dias, 

quais os feitos, bem como as respectivas serventias que pretende ver 

confeccionadas as aludidas certidões de inteiro teor.

 Às providências.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124189 Nr: 3183-79.2010.811.0055

 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: TOSHI TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ACCO, CLARICE TERESINHA 

ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LEONARDO 

FIGUEIRO - OAB:14035/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

141,35 (cento e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 181/87. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 103,15 (cento e três reais e quinze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 38,20 (trinta e oito 

reais e vinte 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 número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270668 Nr: 1718-54.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

104-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 
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a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

apresentarem os quesitos e indicarem assistente técnico, bem como para 

a parte demandada depositar metade do valor dos honorários periciais 

indicados às fls. 111/112, salvo se deles não discordar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54384 Nr: 4030-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

429/429-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente para 

apresentarem os documentos solicitados pelo Perito às fls. 422, item 5º, 

no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294587 Nr: 20658-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BRUNO JAQUES

 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

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da impugnação aos embargos à execução de fls. 08/20, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os 

advogados da parte embargante para, querendo, se manifestarem, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214600 Nr: 5654-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264088 Nr: 27729-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

654,78 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 44/44-verso. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e 

setenta e dois reais, para recolhimento da guia de custas e R$ 282,78 

(duzentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180832 Nr: 22772-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA INES BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A em face de MARISA INES BONETTI, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 127).

Intimada pessoalmente a parte autora para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou transcorrer “in albis” o prazo (fl. 129).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8305 Nr: 840-96.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMELINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 
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SANTOS - OAB:3881/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 (...) Posto isso, seguindo a fundamentação já desenvolvida, ADOTO as 

seguintes providências: I-) INDEFIRO os pleitos de fls. 666/668, 671/674 e 

698/702, bem como o pleito de fls. 796/799-verso para a aplicação da 

pena por litigância de má-fé. II-) Por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo de 

fl. 640. III-) DEFIRO o pleito de fls. 802/804 para que, no cadastros do 

Detran, reste apenas a anotação da penhora, até o valor atualizado 

executado, com a restrição de venda, ou seja: sem a restrição de 

circulação. Logo, OFICIE-SE ao Detran com esse propósito. IV-) INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a ausência 

de capacidade postulatória e sobre a inclusão no cálculo da dívida das 

despesas com a imissão da posse, conforme suscitado pela parte 

exequente na petição de fls. 687/690. V-) INTIME-SE a digna advogada 

que consta da petição de fls. 698/702 para subscrevê-la, no prazo de 15 

dias, sob pena de considerá-la inexistente. VI-) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição de fls. 

850/853, pela qual a executada pede a redução da penhora. VII-) Sem 

prejuízo das providências anteriores, CUMPRA-SE integralmente a decisão 

de fls. 660/661-verso, lançando a respectiva certidão sobre tal 

providência. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154868 Nr: 3480-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) Já que não se localizou 

a carta precatória de fls. 164/164-verso e parte exequente sequer 

comprovou a sua distribuição, a Secretaria de Vara deverá incluir na 

aludida missiva o endereço constante do item “a” de fl. 297 (o endereço do 

item “b” já consta da carta precatória), bem como o telefone que consta à 

fl. 297-verso, para ajudar na diligência do Sr. Oficial de Justiça. Aliás, 

deverá constar do campo finalidade da missiva, em destaque, o aludido 

telefone e a informação de que o Oficial de Justiça deverá utilizá-lo para 

localizar a parte demandada. II-) Após, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 30 dias, retirar as cartas precatórias endereçadas às 

Comarcas de Cuiabá-MT (a ser confeccionada), São Paulo/SP (fl. 293) e 

Ji-Paraná-RO (fl. 292). III-) Posto isso, INDEFIRO, por ora, o pleito de fls. 

312/312-verso. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243799 Nr: 11835-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Intimação

INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS PARA DEVOLUÇÃO DE AUTOS EM CARGA 

Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO dos(as) 

Ilustríssimos(as) Senhores(as) Advogados(as) abaixo relacionados para 

a devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado. 

Advogado: Alexandre Amaral Magalhães Filho (65) 9961-9074 Devolver 

em: Data Carga: 26/09/2018 18:25:52 Código:281484 Número Único: 

10217-27.2018.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Advogado: Altemar Dias da Gama 33260442 65 99943 6923 

Devolver em: Data Carga: 14/08/2018 17:33:03 Código:181346 Número 

Único: 23424-35.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 30/11/2018 17:48:55 Código:280272 

N ú m e r o  Ú n i c o :  9 1 7 6 - 2 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  P r o c e d i m e n t o 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Andre 

Ferreira da Silva 3326 0234 9957 8091 Devolver em: Data Carga: 

3 0 / 1 0 / 2 0 1 8  1 5 : 3 2 : 0 2  C ó d i g o : 1 5 7 5 1 5  N ú m e r o  Ú n i c o : 

6112-80.2013.811.0055 Interdição->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 05/11/2018 18:01:16 Código:191112 

N ú m e r o  Ú n i c o :  7 6 1 0 - 4 6 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 5  A r r o l a m e n t o 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 05/11/2018 18:01:16 Código:143290 

Número Único: 2806-40.2012.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Antonio 

Aguiar Ferreira 065 33261283 8421-6405 Devolver em: Data Carga: 

0 5 / 1 0 / 2 0 1 8  1 7 : 5 2 : 2 8  C ó d i g o : 1 4 2 6 5 3  N ú m e r o  Ú n i c o : 

2092-80.2012.811.0055 Conversão de Separação Judicial em 

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

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento- 

>Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Devolver em: Data Carga: 23/10/2018 16:22:44 Código:108819 Número 

Único: 7473-11.2008.811.0055 Separação Consensual->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  23 /10 /2018  16 :22 :44  Cód igo :109233  Número  Ún i co : 

7 8 7 7 - 6 2 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  A r r o l a m e n t o  d e  B e n s - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

23/10/2018 16:22:44 Código:110261 Número Único: 714-94.2009.811.0055 

Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 23/10/2018 16:22:44 Código:109380 

N ú m e r o  Ú n i c o :  8 0 2 5 - 7 3 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  S e p a r a ç ã o 

Litigiosa->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 Advogado: Arthur Freitas Rego 3326-9403 Devolver em: Data 

Carga :  21 /11 /2018  14 :34 :22  Cód igo :191949  Número  Ún i co : 

8361-33.2015.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento de 
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Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 24/10/2018 16:34:45 

Código:109081 Número Único: 7734-73.2008.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  24 /10 /2018  16 :34 :45  Cód igo :137339  Número  Ún i co : 

11330-60.2011.811.0055 Execução de Alimentos->Execução de Título 

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

Devolver em: Data Carga: 06/11/2018 17:11:58 Código:16254 Número 

Único: 2487-58.2001.811.0055 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 06/11/2018 17:11:58 Código:115147 

Número Único: 5284-26.2009.811.0055 Alimentos - Lei Especial Nº 

5.478/68->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 Devolver em: Data Carga: 06/11/2018 17:11:58 Código:28333 

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 3 2 2 - 3 4 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 0 5 5  P r o c e d i m e n t o 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Artidiana 

Aparecida Betoni Silva 99050617 33264340 Devolver em: Data Carga: 

21/11/2018 17:08:31 Código:28998 Número Único: 2911-61.2005.811.0055 

Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Advogado: Darlene Katia Fogliatto Gouveia 33263179 

33264625 Devolver em: Data Carga: 09/11/2018 18:28:03 Código:219856 

Número  Ún i co :  9855 -93 .2016 .811 .0055  Cumpr imen to  de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Denner 

Medeiros de Moura (65) 3326-2104 3326-2104 Devolver em: Data Carga: 

0 9 / 1 0 / 2 0 1 8  1 6 : 2 9 : 1 7  C ó d i g o : 1 6 8 4 9 7  N ú m e r o  Ú n i c o : 

9077-94.2014.811.0055 Execução de Alimentos->Execução de Título 

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

Advogado: Edilene Maria Torquato Villar 33266801 96175615 Devolver em: 

Data Carga: 29/10/2018 15:15:32 Código:150485 Número Único: 

10556-93.2012.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Advogado: Elias Horácio da Silva 3326.2906 99871944 

Devolver em: Data Carga: 09/10/2018 15:00:16 Código:246594 Número 

Único: 14067-26.2017.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 09/10/2018 15:00:16 Código:239686 

Número Único: 7330-07.2017.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  26 /10 /2018  15 :44 :42  Cód igo :149189  Número  Ún i co : 

9143-45.2012.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 30/10/2018 16:51:09 Código:131586 

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 3 3 6 - 0 8 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 5 5  E x e c u ç ã o  d e 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

1 2 / 1 1 / 2 0 1 8  1 7 : 0 3 : 5 9  C ó d i g o : 1 4 8 9 3 9  N ú m e r o  Ú n i c o : 

8 8 7 9 - 2 8 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 5 5  A r r o l a m e n t o  d e  B e n s - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Elisangela 

Sanches Ferreira de Andrade 6533262569 6581191856 Devolver em: Data 

C a r g a :  1 4 / 1 1 / 2 0 1 8  1 3 : 2 9 : 0 4  C ó d i g o : 9 0 6 7  N ú m e r o  Ú n i c o : 

1750-26.1999.811.0055 Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 22/11/2018 13:24:26 Código:278601 

Número Único: 7911-85.2018.811.0055 Ação de Alimentos->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Devolver em: Data Carga: 22/11/2018 13:24:26 Código:185844 Número 

Único: 3431-69.2015.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento 

de Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Emanoel Gomes de Sousa 999876648 

Data Carga: 29/11/2018 16:41:43 Código:256507 Número Único: 

21869-75.2017.811.0055 Averiguação de Paternidade->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 Devolver em: Data 

Carga :  29 /11 /2018  16 :41 :43  Cód igo :260812  Número  Ún i co : 

25461-30.2017.811.0055 Habilitação de Crédito->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 Advogado: Geovani 

Luiz Munari Lothammer 3326-5923 99997-7670 Devolver em: Data Carga: 

23/10/2018 14:27:28 Código:121805 Número Único: 857-49.2010.811.0055 

Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO Advogado: Hitler Sansão Sobrinho 99972389 33261692 

Devolver em: Data Carga: 06/11/2018 17:45:37 Código:282781 Número 

Único: 11296-41.2018.811.0055 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO Advogado: Jean Michel Sanches Piccoli 33265262 

98415-3039 Devolver em: Data Carga: 13/11/2018 14:33:00 Código:283681 

Número Único: 12035-14.2018.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Joaquim 

Gomes de Oliveira (065) 98151-7824 (065) 3325-2586 Devolver em: Data 

Carga :  09 /11 /2018  14 :21 :50  Cód igo :133102  Número  Ún i co : 

11307-17.2011.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Joselia de Souza Ermita 65-3326-1808 

996381511 Devolver em: Data Carga: 06/08/2018 16:40:38 Código:180385 

Número Único: 22302-84.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

C a r g a :  1 0 / 1 0 / 2 0 1 8  1 5 : 1 8 : 1 7  C ó d i g o : 6 2 7 4 9  N ú m e r o  Ú n i c o : 

4274-15.2007.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Advogado: Luciane Soares Martinazzo (65) 3326 1333 65 

9607 9200 Devolver em: Data Carga: 09/08/2018 12:12:18 Código:158500 

Número Único: 7092-27.2013.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Marco 

Antonio de Souza 9 9623-8393 Devolver em: Data Carga: 16/10/2018 

16:57:42 Código:206116 Número Único: 19754-52.2015.811.0055 Divórcio 

Consensual->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 Advogado: Mariana Crestani Palma 9955-7079 33264199 

Devolver em: Data Carga: 04/09/2018 13:30:58 Código:273703 Número 

Único: 4035-25.2018.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Advogado: Paula Patricia Pasqualli 3326-2256/ 99904-270 

99870637 Devolver em: Data Carga: 25/09/2018 13:20:19 Código:114429 

Número Único: 4538-61.2009.811.0055 Alimentos - Lei Especial Nº 

5.478/68->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 Advogado: Priscila Viviane Mariano 9992-3983 3326-4014 

Devolver em: Data Carga: 29/10/2018 13:21:17 Código:127343 Número 

Único: 6211-55.2010.811.0055 Arrolamento de Bens->Processo 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Regina Marília 

de Oliveira 3326-6377 99987-1688 Devolver em: Data Carga: 08/11/2018 

14:15:02 Código:174114 Número Único: 15927-67.2014.811.0055 Divórcio 

Litigioso->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 Devolver em: Data Carga: 08/11/2018 14:15:02 Código:253923 

Número Único: 19840-52.2017.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Especiais de Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  13 /11 /2018  17 :06 :19  Cód igo :105827  Número  Ún i co : 

4 5 8 8 - 2 4 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  A r r o l a m e n t o  d e  B e n s - > P r o c e s s o 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

13/11/2018 17:06:19 Código:15244 Número Único: 1200-60.2001.811.0055 

Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO Advogado: Rodrigo Ascari Soares de Oliveira Figueiredo 

96595670 Devolver em: Data Carga: 11/10/2018 14:35:20 Código:148187 

Número  Ún i co :  8055 -69 .2012 .811 .0055  Cumpr imen to  de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Valdomiro 

Jorlando Júnior 33265841 99556595 Devolver em: Data Carga: 01/10/2018 

12:55:23 Código:189285 Número Único: 6078-37.2015.811.0055 

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Certifico que a 

presente lista foi retirada do Sistema Apolo - Relatório de processos em 

carga com Advogados no dia 06/12/2018 às 8h17 sendo encaminhada ao 

DJE do dia 10/12/2018 para publicação. Certifico, finalmente, que as 

eventuais devoluções de processos ocorridas da data de 06/12/2018 até 

a data da efetiva publicação deste expediente deverão ser 

desconsideradas pelos nobres advogados(as). Nada mais. Tangará da 

Serra, 06 de dezembro de 2018. Rosani Nascimento da Silva Almeida 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114702 Nr: 4854-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA JOAQUINA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO ROCHA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a certidão de fl.114, intimo o advogado da parte autora, 

para informar o atual endereço da inventariante e dos herdeiros, autlizado, 

no prazo de 5 (cinco)dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciáro

 Mat.7761

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281004 Nr: 9804-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZIA DOS SANTOS, Cpf: 06432850169, 

Rg: 28721802, 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 10 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 requerida descumpriu os deveres decorrentes do 

poder familiar indicados no art. 22 da Lei Federal n.º 8.069/1990, o qual 

dispõe que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Observa-se da inicial 

de medida de proteção que o infante nasceu no dia 1/9/2017, no município 

de Barra do Bugres-MT e, por conta de graves problemas respiratórios, na 

mesma data, foi encaminhado à unidade de Terapia Intensiva do Hospital 

Clínica da Criança de Tangará da Serra-MT. É possível verificar que 

deliberadamente a requerida deixou de fornecer proteção, amor, carinho, 

assistência e de ter a responsabilidade inerente à maternidade com a 

criança L. D. S. Ressai que, estando internado há cerca de 5 (cinco) 

meses à época do ajuizamento da referida medida em raros oportunidades 

foi visitado pela genitora que, segundo consta, não tem residência fixa, 

tem um histórico de pequenos furtos e dependência química, não tem 

emprego. Urge consignar que, apesar de a requerida ter alegado a 

escassez de recursos financeiros como motivo de seu absenteísmo no 

que tange às visitas e acompanhametos ao filho recém nascido junta a UTI 

do hospital localizado nesta Comarca, é dos autos que a mesma é usuária 

de drogas, tendo, iclusive, utilizado na aquisição de substâncias 

entorpecentes certa quantia em dinheiro que deveria ter sido destinada ao 

deslocamento para visitar a criança. Evola-se, ainda, que a genitora 

encontra-se em um constante vaivém de moradias, sendo que mudou de 

endereço várias vezes desde o nascimento de seu filho. Desta feita, 

tendo em vista que LUCAS DAVI encontrava-se em situação de abandono, 

bem como a inexistência de familíares dispostos a assumir sua guarda, o 

Conselho Tutelar desta urbe encaminhou ofício a esta Promotoria de 

Justiça, solicitando a aplicação imediata de medida de proteção 

consistente em acolhimento institucional do infante. Ante o exposto, o 

Ministério Público, requer a citação da requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar resposta escrita, julgando, ao final, totalmente 

procedente a presente ação, para decretar a perda do poder familiar da 

demandada Luzia dos Santos com relação ao filho Lucas Davi dos Santos. 

Ante a gravidade dos fatos narrados na exordial, seja decretada 

liminarmente, a suspensão do poder familiar da requerida até o julgamento 

da causa, na forma do art. 157 do ECA, permanecendo a criança 

institucionalizada (mantendo-se a decisão de acolhimento institucional, 

conforme determinado na representação para aplicação de medidas de 

proteção, código 272700, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Tangará 

da Serra-MT, até a deliberação ao contrário.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista o parecer ministerial retro, 

CITE-SE a requerida Luzia dos Santos, via edital.Não havendo 

manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária ainda a 

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 Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.Intime-se.Após, venham-me os autos conclusos.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, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 30 de novembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211538 Nr: 3256-41.2016.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:16075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUSS - 

OAB:OAB/MT 16.509

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 209. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e 

sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 
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valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

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

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206824 Nr: 20426-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:16075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUSS - 

OAB:OAB/MT 16.509

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 209. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e 

sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

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

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172264 Nr: 13896-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SVMDS, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 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:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente e através de seus 

procuradores, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125179 Nr: 4151-12.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Ademar Pereira 

Sobrinho em face de Ednalva Ribeiro dos Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção (fl. 47), todavia, devidamente intimado (fl. 50-v) deixou 

transcorrer o lapso temporal sem qualquer manifestação.

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária de 

justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275412 Nr: 5322-23.2018.811.0055

 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: PWDP, RFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 38/39.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação para o Cartório 

competente, acrescentando na Certidão de Nascimento da criança PEDRO 

PORFIRIO BATISTA o nome do Pai, Wellington Batista da Silva e com avós 

paternos Antonio Batista da Silva e Jordelina Pereira da Silva, sendo que a 

criança passará a chamar-se PEDRO PORFIRIO BATISTA.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144749 Nr: 4383-53.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZDOG, ZKDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 Vistos.

Às fls. 96/97, o executado informa o pagamento do débito remanescente.

Devidamente intimada (fl. 99), a parte exequente deixou transcorrer o 

lapso temporal sem apresentar manifestação (fl. 100).

Em que pese a parte exequente quedar-se inerte, constata-se o 

adimplemento do débito alimentar, conforme comprovante juntado à fl. 97, 

deste modo, a extinção do feito por quitação do débito é medida que se 

impõe.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Por fim, proceda-se com a juntada do comprovante de remoção de 

restrição do sistema RENAJUD.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209948 Nr: 2038-75.2016.811.0055

 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: MCT, JHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:MT 10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNADINO SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/02/2019, às 15h 50mim.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294323 Nr: 20441-24.2018.811.0055

 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: RGP, CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e ainda tendo 

em vista o parecer ministerial de fl. 18, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Reinaldo Gimenez Pereira e Carla Celitti.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 218729 Nr: 8864-20.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVCC, FBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 60, este juízo determinou a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, uma vez que o alvará 

restou devidamente expedido, satisfazendo a obrigação.

Devidamente intimada (fl. 65), a parte exequente deixou transcorrer o 

lapso temporal sem apresentar manifestação (fl. 66).

Em que pese a parte exequente quedar-se inerte, constata-se o 

adimplemento do débito alimentar, conforme alvará expedido à fl. 62, deste 

modo, a extinção do feito por quitação do débito é medida que se impõe.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136789 Nr: 11462-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - OAB:19934/O

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 09/04/2019, às 15h20mim.

Intimem-se as partes e seus procuradores, para que compareçam a 

audiência acima designada.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273164 Nr: 3562-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABC, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. José 

Barbosa de Souza, 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 a 

curadora a Sra. Maria Antonia Barbosa Camacho, já qualificada nos autos, 
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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.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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 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 do 

interditado. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283682 Nr: 12037-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA BARBOSA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial retro, DETERMINO a realização de 

avaliação judicial do imóvel descrito à fl. 29.

Com a juntada da avaliação judicial, abro vista ao Ministério Público, para 

manifestação

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297287 Nr: 22717-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA COSTA JACINTHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advodado da parte autora, para efetuar o 

pagamento de custas referente ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não 

oficializado o valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos - CPF: 238.698.799-04, 

enviando o comprovante via petição, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294628 Nr: 20690-72.2018.811.0055

 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: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MURARI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila 

Esmeralda, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276527 Nr: 6128-58.2018.811.0055

 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: ARMINDO PEREIRA, ANA DIRCE VERSON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS, 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS HABITABEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS, 

Cpf: 87534754534, Rg: 1884445-6, Filiação: Jose Francisco dos Santos e 

Ervira Alves da Silva, data de nascimento: 24/02/1959, natural de São 

Jose de Tapera-AL, separado(a) judicialmente, do lar e atualmente em 

local incerto e não sabido EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS HABITABEM 

LTDA, CNPJ: 36973089000110, Inscrição Estadual: 131283448. atualmente 

em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: ... Citem-se pessoalmente os confinantes, conforme 

determina o § 3º do art. 246 do Código de Processo Civil. Citem-se ainda, 

por edital, com o mesmo prazo, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. Por fim, intime-se via correio, para que manifeste eventual 

interesse na causa a União, o Estado e o Município, encaminhando a cada 

ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Às providências. 

Tangará da Serra/MT, 28 de junho de 2018. Anderson Gomes Junqueira. 

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, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Resumo da Inicial: O requerente reside no imóvel desde 06/10/2006, 

quando recebeu a metade do imóvel como pagamento de uma dívida 

contraída acerca das despesas do velório da proprietária, desta parte, 

sendo em maio de 2009 o demandante e a demandada promoveram 

perante o Juizado Especial um acordo acerca do pagamento da outra 

metade do terreno, ou seja, de forma resumida hoje o demandante e 

possuidor de toda área em discussão. O Autor construiu no imóvel a 

moradia da família, onde encontra-e casa residencial em alvenaria, com 

uma área de aproximadamente 95m². Então faz-se necessário a 

regularização do domínio do lote urbano, tendo em vista possuírem a 

posse há mais de 10 anos, comprovada por meio de contas de luz, água e 

IPTU. Dito isso, comprova-se a posse mansa, pacífica e incontestada pelo 

lapso temporal determinado em lei. Diante do exposto: 1) Seja realizada a 

distribuição, bem como o recebimento da ação, de acordo com o disposto 

no artigo 246 e 259 do Código de Processo Civil; 2) A citação por oficial de 

justiça da requerida Maria de Fátima da Silva Santos; 3) A produção de 

todas as provas em direito admitido; 4) Extinção do processo com 

resolução de mérito; 5) Declarar a propriedade em prol de Armindo Pereira 

do lote urbano; 6) Por fim a condenação da ré no ressarcimento das 

custas, despesas processuais e no pagamento de honorários, conforme 

artigo 85, § 1ª do CPC.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote urbano na Rua Xororó, Quadra 50, 

Lote 17, Bairro Alto da Boa Vista, Tangará da Serra-MT, inscrito na 

Prefeitura Municipal sob nº 01.05.109.160.002

Tangará da Serra, 03 de dezembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA, 

Cpf: 66835003987, Rg: 18.433.639-9, Filiação: Maria Hilda Monteiro e 

Edson Alves da Silva, brasileiro(a), casado(a), Telefone 325 - 1216. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O réu em 22/1/2003, firmou Contrato de Financiamento 

para aquisição de bens sob nº 1023687 para a aquisição do bem a seguir 

descrito: marca Forsd, modelo Versailles GL, cor branca, placan 

BXA7359, ano 1992, chassi 9BFZZZ33ZNP045702 e marca SR, modelo 

Iderol, cor branca, placa GVK1363, tipo Caminhão, ano 1984, chassi 

635P264. A dívida contraída foi de R$ 17.314,56 para ser pago em 24 

prestações fixas, mensais e consecutivas, sendo cada uma no valor de 

R$ 721,44 iniciando-se em 22/2/2003 e com término para 22/1/2005. O Réu 

tornou-se inadimplente com suas obrigações, tendo sido constituído em 

mora. Como consequência de tal mora impõe-se a realização da garantia, 

nos termos avençados no contrato, sendo o débito em aberto atualizado 

em R$ 4.980,58 correspondente ao saldo em aberto total (vencido e 

vincendo), acrescido dos encargos moratórios contratuais sobre o 

vencido. Isto posto, vem o autor requerer se digne nos termos do art. 3º 

do Decreto-Lei nº 911/69, conceder liminarmente inaudita altera pars, a 

Busca e Apreensão do bem descrito acima. Feita a busca e apreensão, 

requer a citação do Réu para, querendo, no prazo de 05 dias, depositar o 

valor integral da dívida em aberto, acrescida das custas e honorários 

fixados pelo juízo e/ou no prazo de 15 dias apresentar defesa.

Despacho/Decisão: Autos nº: 116091.Vistos,Tendo em vista a tentativa de 

citação pessoal da parte requerida ter restado infrutífera (fls. 184), 

cumpra-se o parágrafo 4º da decisão de fls. 173.Ademais, por não 

existirem, no momento, os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

Código de Processo Civil, determino a publicação do edital de citação em 

jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do 

mesmo dispositivo legal.Por fim, intime-se novamente a parte requerente 

para informar quanto ao prosseguimento do feito em relação ao caminhão, 

placa GVK-1363.Às providências.Tangará da Serra-MT, 23 de novembro 

de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 03 de dezembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fls. 190 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 188, intimo a autora 

para retirar uma via do edital expedido em fl. 190 e publicá-lo em jornal 

local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 

257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294726 Nr: 20787-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Aeroporto, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 15533-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada/embargada, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 113/114. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210562 Nr: 2549-73.2016.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISNEIA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

672,00 (seiscentos e setenta e dois reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 82/84. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 300,00 (trezentos reais), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226988 Nr: 15829-14.2016.811.0055

 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: VANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA SUPERAVIT BILAC LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 15829-14.2016.811.0055–CÓDIGO: 226988 - 3ª VARA CÍVEL

 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS

PARTE REQUERIDA: EDITORA SUPERAVIT BILAC LTDA ME

INTIMANDO: EDITORA SUPERAVIT BILAC LTDA ME, CNPJ: 

06.251.006/0001-18.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 356,83 (trezentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 260,40 

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) e o valor da taxa, qual 

seja R$ 96,43 (noventa e seis reais e quarenta e três centavos), fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o 

valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 77,13 (setenta e sete reais e treze centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Elizabeth Perez, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 6 de dezembro de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262061 Nr: 26335-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA, ADENIR JOSÉ GALLI, 

CARLA CRISTINA GALLI, ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 104/117 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297493 Nr: 22857-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TAPURAH-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS PASCHOAL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de sua advogada, parara 

efetuar o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de 

R$ 146,82 ( cento e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e a 

Judiciária no valor de R$ 47,94 ( quarenta e sete reais e novent e quatro 

centavos), em Guias próprias e ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos),depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, 

no prazo de 05 ( cinco)dias, juntando comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296620 Nr: 22259-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, 

JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE CARDOSO DE FREITAS GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pesoa de seua advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 2 (duas) diligências ao 
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oficial de justiça, no bairro Jardim Tarumã 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296214 Nr: 21941-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADM. ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 16, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando o 

comprovante nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referida pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244555 Nr: 12417-41.2017.811.0055

 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: SINTIA OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296551 Nr: 22235-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

CAMPINAS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H DEMARCHI REPRESENTACAO COMERCIAL 

ME, HENRIQUE DAVID DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento deuma diligência ao oficial de 

justiça, no bairro Centro, 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.: 125543 Nr: 4500-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GLORIA FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294411 Nr: 20533-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte embargante para que recolha as custas referentes a(s) 

diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes termos:

01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de Guias de 

Diligências;

02 - Finalidade do ato a ser realizado: Citação e demais atos;

 03 - Distância a ser percorrida: PREJUDICADO (trata-se de ÁREA 

URBANA);

04 - Valor total a ser depositado: R$ 36,74 (Trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), acrescido das devidas tarifas bancárias;

05 - Número do provimento que autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55568 Nr: 5118-96.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA APRESENTAREM 

CONTRA-RAZÕES DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS 

PARTES , NO PRAZO LEGAL

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, MARIO 

CARNIEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

26513-61.2017.811.0055 ESPÉCIE: DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI PARTE 

RÉ: BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS e AMERICA INDUSTRIA, 

COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI e MARIO CARNIEL CITANDO os 

Requeridos: Bona Coza Administradora de Bens Ltda, CNPJ n. 

07.358.475/0001-01 e MÁRIO CARNIEL, brasileiro, casado, empresário, 

CPF nº 175.392.690-49 e RG 45477442 SSP/SC. DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 19/10/201 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos Requeridos Bona Coza Administradora de Bens Ltda e 

MÁRIO CARNIEL parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para se manifestarem sobre o 

pedido e indicarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 dias 

(art. 135 CPC), contados da expiração do prazo deste edital.

 RESUMO DA INICIAL: Distribuição por dependência aos Autos nº 

2492-17.2000.811.0055 – Cód. 13569. LUIZ MARIANO BRIDI, brasileiro, 

casado, advogado regularmente inscrito regularmente na OAB-MT sob n. 

2619, portador do CPF nº 177961560-49, residente e domiciliado à Rua 

José Corsino, nº 1.196-W, bairro Jardim do Lago, na cidade de Tangará da 

Serra – MT, em causa própria, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 133 e seguintes do CPC instaurar o 

incidente de DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA Em face de BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

07.358.475/0001-01, com sede empresarial situada na Rua Guarapari, 

esquina com a rua Ipê, nº 489, bairro Tabuleiro, no município de Camboriú 

– SC, CEP 88.340-000, endereço eletrônico ignorado e AMÉRICA 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI – ME, pessoa 

jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

01.022.689/0001-18, com sede empresarial situada na Rua Guarapari, nº 

490, bairro Tabuleiro, no município de Camboriu – SC, CEP 88.340-000, 

endereço eletrônico ignorado, ambas representadas pelo sócio 

administrador Mário Carniel, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF 

sob o nº175.392.690-49, portador do RG nº 45477442 SSP/SC, residente 

e domiciliado na Avenida Atlântica, nº 2620, centro, na cidade de Balneário 

Camboriú – SC, CEP 88340-000. O devedor executado Mário Carniel 

interpôs Embargos de Terceiro pleiteando a desconstituição da penhora 

sobre suposto bem imóvel de sua propriedade e posse. A r. sentença, 

confirmada pelo v. acórdão, julgou totalmente improcedente os embargos 

de terceiro condenando o devedor executado a arcar com os honorários 

da sucumbência fixados em 20% sobre o valor da causa, além de impor 

multa de 1% pela litigância de má-fé. Instaurado a fase de cumprimento de 

sentença, o exequente não mediu esforços para localizar bens do 

devedor executado, requerendo em três oportunidades a penhora 

Bacenjud (fls. 373/374, 399/401 e 437/438 dos autos), penhora Renajud 

(fls. 388 dos autos), consulta Infojud (fls. 409 dos autos), intimação do 

devedor executado para indicar bens livres e disponíveis a penhora, sob 

pena de multa (fls. 445 dos autos), contudo todas diligências restaram 

infrutíferas. No entanto, constatou-se na declarações de bens do devedor 

executado que é sócio administrador das seguintes empresas: • 

Construmar Construções Ltda EPP – CNPJ nº 80.472.871/0001-47 – com 

sede empresarial situada na Rua Guarapari, nº 40, bairro Tabuleiro, no 

município de Camboriú – SC, CEP 88.340-000 – doc. em aenxo; • Bona 

Coza Administradora de Bens Ltda – CNPJ nº 07.358.475/0001-01 – com 

sede empresarial situada na na Rua Guarapari, esquina com a rua Ipê, nº 

489, bairro Tabuleiro, no município de Camboriú – SC, CEP 88.340-000 0 – 

doc. em anexo; • América Indústria, Comércio e Reflorestamento EIRELI – 

ME – CNPJ nº 01.022.689/0001-18 – com sede empresarial situada na Rua 

Guarapari, nº 490, bairro Tabuleiro, no município de Camboriu – SC, CEP 

88.340-000 – doc. em anexo. Tais empresas estão em plena atividade 

empresária rendendo frutos ao devedor executado, entretanto a pessoa 

física do devedor executado não dispõe de bens para a satisfação do 

débito, nem tampouco movimentação financeira nas contas bancárias. 

Resta nítido que o devedor executado Mário Carniel vem sorrateiramente 

utilizando essas empresas (pessoas jurídicas) para realizar sua 

movimentação financeira pessoal (pessoa física), tudo para evitar a 

penhora de seus bens. Atualmente, possui quotas de capital social das 

seguintes sociedades empresarias: • Construmar Construções Ltda EPP – 

CNPJ nº 80.472.871/0001-47 – com sede empresarial situada na Rua 

Guarapari, nº 40, bairro Tabuleiro, no município de Camboriú – SC, CEP 

88.340-000 – doc. em aenxo; • Bona Coza Administradora de Bens Ltda – 

CNPJ nº 07.358.475/0001-01 – com sede empresarial situada na na Rua 

Guarapari, esquina com a rua Ipê, nº 489, bairro Tabuleiro, no município de 

Camboriú – SC, CEP 88.340-000 0 – doc. em anexo; •América Indústria, 

Comércio e Reflorestamento EIRELI – ME – CNPJ nº 01.022.689/0001-18 – 

com sede empresarial situada na Rua Guarapari, nº 490, bairro Tabuleiro, 

no município de Camboriu – SC, CEP 88.340-000 – doc. em anexo. O 

modos operandi do devedor executado consiste em utilizar tais sociedade 

empresarias (pessoas jurídicas) para realizar a movimentação financeira 

da pessoa física Mário Carniel, inclusive pagamento de contas e despesas 

pessoais, além de integralizar ao capital societário, todo seu patrimônio 

pessoal de bens (conjunto de bens de sua propriedade). Prova disso se 

verifica na 3ª (terceira) alteração do contrato social da sociedade 

empresaria FATIMAC IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (cujo nome 

empresarial atual foi modificado para Bona Coza Administradora de Bens 

Ltda) onde consta na cláusula 1ª (primeira) a integralização de 06 (seis) 

bens imóveis rurais de propriedade da pessoa física Mário Carniel ao 

capital social desta pessoa jurídica da qual é sócio majoritário, aumentando 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 36.382.500,00 (trinta e seis 

milhões trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) seu capital social, 

consoante abaixo transcrito: “CLÁUSULA 1ª – Os sócios decidem 

aumentar o capital social, já integralizado, de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 

1,00 (um real) cada uma, para R$ 36.750.000,00 (trinta e seis milhões 

setecentos e cinquenta mil reais) dividido em 36.750.000 (trinta e seis 

milhões setecentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 

(um real) cada uma, subscrita e integralizada, neste ato, na forma que se 

segue: 1. MARIO CARNIEL, aumenta seu capital, já integralizado de 

100.000 (cem mil) quotas, R$ 100.000,00 (cem mil reais), para 36.382.500 

(trinta e seis milhões trezentos e oitenta e dois mil e quinhentas) quotas, 

totalizando R$ 36.382.500 (trinta e seis milhões trezentos e oitenta e dois 

mil e quinhentos reais) da seguinte maneira: a) Um imóvel rural de sua 

propriedade, com 363,00 há, localizado em Iguape – SP, conforme 

matrícula 4.863 Livro 04-E, no valor de R$ 5.970.000,00 (cinco milhões 

novecentos e setenta mil reais); b) Um imóvel rural de sua propriedade, 

com 314,6 há, localizado em Iguapé – SP, conforme matrícula 10.813 Livro 

03-T, no valor de R$ 5.008.500,00 (cinco milhões oito mil e quinhentos 

reais); c) Um imóvel rural de sua propriedade, com 242,0 há, localizado em 

Iguapé – SP, conforme matrícula 5.580 Livro 04-F, no valor de R$ 

3.512.000,00 (três milhões quinhentos e doze mil reais); d) Um imóvel rural 

de sua propriedade, com 193,6 há, localizado em Iguapé – SP, conforme 

matrícula 4.862 Livro 04-E, no valor de R$ 2.647.000,00 (dois milhões 

seiscentos e quarenta e seite mil reais); e) Um imóvel rural de sua 

propriedade, com 60,5 há, localizado em Iguapé – SP, conforme matrícula 

4.860 Livro 04-E, no valor de R$ 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e 

cinco mil reais); f) Um imóvel rural de sua propriedade, com 2,8 há, 

localizado em Itajaí – SP, conforme matrícula 56.058 Livro 03-E, no valor de 

R$ 18.020.000,00 (dezoito milhões e vinte mil reais);” O objeto social da 

sociedade empresaria FATIMAC IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

(atual Bona Coza Administradora de Bens Ltda) consistia na distribuição e 

comercio de alimentos, bebidas, cigarros, refrigerantes, areia, material 

hospitalar, madeiras e matérias para construção, além de serviços de 

importação e exportação. O desenvolvimento dessas atividades 

empresariais não dependiam da integralização dos 06 (seis) bens imóveis 

rurais, de modo que tal integralização serviu apenas para encobrir o 

patrimônio da pessoa física do devedor executado. Atualmente o devedor 

executado Mario Carniel possui 75% das quotas de capital social da 

sociedade empresaria Bona Coza Administradora de Bens Ltda, 

equivalente a 27.562.500 (vinte e sete milhões quinhentos e sessenta e 

dois mil e quinhentas) quotas e, segundo a quarta alteração do contrato 

social desta PJ, possui um crédito a receber no valor de R$ 9.187.500,00 

(nove milhões cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais) de seu sócio 

minoritário, relativo a venda e transferência de 25% das quotas. Contudo, 

mesmo recebendo significativo valor, não foi capaz de quitar o débito 

executado. Da mesma forma, verifica-se na quarta alteração do contrato 

social da sociedade empresária América Indústria, Comércio e 

Reflorestamento EIRELI – ME a qual o devedor executado detém 100% das 

quotas de capital social, a integralização de bens diversos de sua 

propriedade (pessoa física), aumentando de R$ 15.606.000,00 (quinze 
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milhões seiscentos e seis mil reais) para R$ 26.307.000,00 (vinte e seis 

milhões trezentos e sete mil reais) seu capital social, consoante clausula 

transcrita abaixo: “CLAUSULA 1ª: DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, 

QUOTISTAS E DAS RESPONSABILIDADES. O titular resolve aumentar o 

capital social de R$ 15.606.000,00 (quinze milhões seiscentos e seis mil 

reais) divididos em 15.606.000,00 (quinze milhões seiscentos e seis mil) 

quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, e foi totalmente 

integralizada para R$ 26.307.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e sete 

mil reais) divididos em 26.307.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e sete 

mil) de cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o 

aumento foi totalmente subscrito e integralizado como segue: 06 (seis) 

lotes no loteamento Jardim Tatiane, no lugar Varem do Rancinho, Camboriu 

– SC, conforme matricula geral nº 42029 do livro 2 ER, folha 26, sendo o 

seguintes números dos lotes: 225, 226, 267, 302, 303 e 467, tendo cada 

um em média 300 m2 (trezentos metros quadrados), conforme documento 

particular do contrato de compra e venda, pelo valor de R$ 720.000,00 

(setecentos e vinte mil reais); Uma fazenda denominada Fazenda Barra do 

Jucuruçu, com 23 há (vinte e três hectares) localizado no município de 

Prado – BA, conforme título nº 371212, código do imóvel rural sob o nº 

000.060.6206615, NIRF nº 6.425.151-9, SPU nº 10580005849/00-88, RIP 

sob o nº 3811010009-52, conforme contrato particular de Compra e 

Venda pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); Um conjunto de 

forma para lancha de 53´ ocean completo, um conjunto de forma para 

lancha 25´ Peganos, completa, conforme NF nº 00010 da empresa Ocean 

Industria e Comércio de Barcos Ltda, cnpj nº 85.181.211/0001-57, pelo 

valor de R$ 8.052.560,00 (oito milhões cinquenta e dois mil e quinhentos e 

sessenta reais); Percentual de 0,61% de título da dívida agrária INCRA 

(PDA) conforme processo recebido em pagamentos de Lucilio de Held, 

conforme contrato, pelo valor de R$ 821.440,00 (oitocentos e vinte e um 

mil quatrocentos e quarenta reais); Um caminhão Mercedes-Benz/AXOR 

2544S, ano modelo 2011, Diesel, RENAVAM 376136634, placa MJB 4998, 

Chassi 9BM9584618B8115732, Composto de carreta/S reboque, aberta, 

RENAVAM 387404651, placa MJH 7468, marca Guerra, ano modelo 2011 

chassi 9AA07133GDC104117, conforme documentos do DETRAN-SC, 

pelo valor de 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Cinco debentures 

da Vale do Rio Doce cód: ISIN: BRVALEDBS028, recebida de Amanda 

Ermelinda Vela, CPF nº 006.324.469-19 em 09/09/2003, conforme escritura 

pública, pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).” O devedor 

executado dilui todo seu patrimônio individual sob uma proteção artificiosa 

certo de que seus credores não terão acesso a seus bens em razão do 

principio da autonomia patrimonial da sociedade empresária. Dessa forma, 

toda e qualquer busca de bens em nome do devedor executado Mário 

Carniel (pessoa física) restará prejudicada, pois todo o seu patrimônio 

está diluído e integralizado em sociedades empresarias do qual é sócio, 

contudo não foi essa a proteção jurídica que o legislador estabelecer na 

legislação. No caso, resta nítido que o princípio da autonomia patrimonial 

da sociedade empresaria esta sendo deturpado pelo devedor executado 

Mário Carniel como instrumento para realização de fraude contra 

credores, em um verdadeiro abuso de direito. Em que pese o exequente 

tenha requerido penhora BACENJUD, certidões nos cartórios de registro 

de imóveis a fim de localizar bens imóveis do devedor executado, penhora 

RENAJUD, todas diligências restaram infrutíferas, nada havendo 

registrado em seu nome de sua pessoa física. Já o capital social das 

sociedades empresariais do qual é quotista somam a vultuosa cifra de 

mais de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com diversos bens 

de sua propriedade integralizados ao seu patrimônio, desde imóveis rurais, 

veículos, títulos públicos entre outros. O devedor executado utiliza tais 

sociedades empresarias (pessoas jurídicas) para realizar a movimentação 

financeira da pessoa física Mário Carniel, inclusive pagamento de contas e 

despesas pessoais, integralizando ainda, em seu capital social, todo seu 

patrimônio (conjunto de bens de sua propriedade), restando nítido a 

confusão patrimonial e o abuso do direito e uso fraudulento do instituto. 

Nessas hipóteses, o artigo 50 do Código Civil, autoriza a desconsideração 

da personalidade jurídica: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério 

Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” III – DO 

REQUERIMENTO Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o seguinte: 

a) Suspensão do processo de execução em apenso até o julgamento do 

presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; 

b) Expedição de carta para citação via correio, através de AR-MP, das 

seguintes sociedades empresárias: Bona Coza Administradora de Bens 

Ltda – CNPJ nº 07.358.475/0001-01 – com sede empresarial na Rua 

Guarapari, esquina com a rua Ipê, nº 489, bairro Tabuleiro, no município de 

Camboriú – SC, CEP 88.340-000 0, América Indústria, Comércio e 

Reflorestamento EIRELI – ME – CNPJ nº 01.022.689/0001-18 – com sede 

empresarial situada na Rua Guarapari, nº 490, bairro Tabuleiro, no 

município de Camboriu – SC, CEP 88.340-000. para, querendo, impugnar o 

presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, 

no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, aceitando como 

verdadeiros os fatos aqui alegados; c) O julgamento procedente do 

presente incidente para desconsiderar inversamente a personalidade 

jurídica das sociedades empresárias da qual o devedor executado Mario 

Carniel possua quotas de participação social, autorizando a penhora 

sobre bens das pessoas jurídicas; d) Provar o alegado por todos os meios 

de provas em direito admitido, especialmente pelo depoimento pessoal dos 

representantes legais dos réus, sob pena de confesso e revelia, prova 

documental já entranhada nos autos e as supervenientes que por ventura 

surgirem, testemunhal, pericial, caso haja necessidade etc; Pede 

deferimento Tangará da Serra – MT, 26 de setembro de 2017. LUIZ 

MARIANO BRIDI OAB/MT nº 2.619. DESPACHO: Vistos, Frustradas as 

diligências para a localização e citação dos requeridos neste incidente, 

acolho o pedido atinente a citação por edital dos requeridos ainda não 

citados. Outrossim, realizada a citação por edital e certificado o decurso 

do prazo para a defesa, abra-se vista a Defensoria Publica para atuar 

come curadora especial dos requeridos citados por edital Cumpra-se. 

Tangará da Serra - MT, 6 de dezembro de 2018. Elenice de Lima Soares - 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233245 Nr: 22113-38.2016.811.0055

 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: GILBERTO VIER, GILMAR VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Intimação do autor autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 2546/2553.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292350 Nr: 18942-05.2018.811.0055

 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: QUEZIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI UNIC EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12167 Nr: 1994-18.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANO SAMPAIO DE MELO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 
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SOUZA JÚNIOR - OAB: 34.856-A GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

611,24 (seiscentos e onze reais e vinte e qutro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 534/534-verso. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. A parte deverá providenciar também o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 89,54 (oitenta e nove 

reais e cinquenta e quatro centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas as quais serão encaminhadas ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de Protesto, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137412 Nr: 7757-14.2011.811.0055

 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: N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos em correição.

Atente-se o Cartório quanto ao cumprimento dos atos ordinatórios que 

independem de despacho, notadamente a necessidade de intimação da 

autora para o exercício do contraditório quanto a impugnação aos 

cálculos, apresentado pelo requerido às fls. 618/692, bem como do pedido 

de extinção pela novação do crédito ante o deferimento da recuperação 

judicial da requerida.

Com a manifestação da requerente, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248377 Nr: 15335-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ARCA FOMENTO 

AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDOLFO PIO DE CARVALHO 

DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO 

DIAS, GABRIEL CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 Vistos,

Considerando-se que o executado não mais sustente em grau recursal a 

substituição do bloqueio de valores por fiança bancária e sendo certo o 

gasto continuo demonstrado pelo executado quanto a garantia que não foi 

aceita pelo exequente e que seque lhe poderá ser impinginda pela perda 

do interesse do executado em promover tal substituição, defiro o pedido 

quanto ao levantamento imediato da Garantia Bancária, autorizado o seu 

desentranhamento, mediante substituição por cópia.

Outrossim, aguarde-se quanto aos demais tópicos da decisão retro o 

decurso do prazo recursal sem interposição de recurso com efeito 

suspensivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297390 Nr: 22783-08.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO HERNANDES PARRA, BIOFLORA 

PLANEJAMENTOS FLORESTAIS LTDA, CARZAN PARTICIPAÇÕES, 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 

TRANSCARAMORI LOGISTICA, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE LTDA, 

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA, VITÓRIA AUTO 

IMPORTS LTDA, MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EDESIO 

RIBEIRO CASTRO, APARECIDO RODRIGUES DA CRUZ, BENVENUTTI & 

XAVIER LTDA, HERMES BALDUSSI, EDGARDA SITTA BALDUSSI, 

VALMOR SCHOMOELLER ME, JOSÉ ARLINDO DO CARMO, REGINA MARIA 

REZEGUE DO CARMO, JURACI JOSÉ CARAMORI, IVANA ROWENA 

SOLDATELLI CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS EDUARDO TORTORELLA - 

OAB:75325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, atento ao preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO 

a tutela de urgência postulada, para efeito de determinar o bloqueio da 

matrícula 19609 registrada no 1º Oficio desta Comarca de Tangará da 

Serra, bem como das matrículas originadas, já identificadas as fls. 06/07/v 

e 41/90, quais sejam: 21.113 e 21.114, 23.920 23.921, 23.923, 23.924, 

23.925, 23.927, 21.211, 21.212, 21.427, 21.453, 21.500, 21.501, 21.583, 

24.098, 24.720, 24.370, 24371 e 24.372, 24.373 e 24.374, 24.691, 24.692, 

24.693 e 24.694, todas do CRI desta Comarca. Considerando que as 

matrículas nº 24.370, 24.371, 24.372, 24.373, 24.374, foram transferidas 

para a Comarca de Araputanga, necessária expedição de determinação 

para bloqueio naquele CRI de todas as matrículas oriundas destas para 

acautelar novos desmembramentos. Assim, determino o bloqueio das 

matrículas 1.260, 1.261, 1.261, 1.262 e 1.264 do CRI de Araputanga/MT e 

demais matrículas que por ocasião tenham sido cindidas destas.[...] .Sem 

prejuízo das deliberações supra, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, deverá o requerente apresentar emenda a inicial para 

juntada de cópia atualizada da matrícula nº 20.839 do CRI desta Comarca, 

bem como de cópia integral das matrículas nº 1139, 1205, 7414, 7416, 

todas do CRI de Rosário Oeste/MT. Deve ainda juntar aos autos cópia 

integral da matrícula nº 24.694 do CRI desta Comarca, eis que incompleta 

(fls. 83/v/84).No que tange a qualificação dos requeridos, deverá o 

requerente atentar-se ao dever de apresentar todos os dados 

necessários para expedição do mandado de citação, notadamente o 

endereço completo daqueles, incluindo CEP dos endereços informados, 

para fins de possibilitar a expedição das competentes citações, nos 

termos do artigo 319, II do CPC.Posto isso, concedo ao procurador do 

requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para suprir as faltas apontadas, 

sob pena de indeferimento.Com a emenda, voltem-me para análise e 

designação de audiência de conciliação.Cumpra-se com urgência. 

Intime-se.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 296415 Nr: 22114-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHEL FRANCISCO WINCK DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 
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OAB:12.228/MT

 Vistos,

Designo audiência admonitória para a data de 11 de março de 2019, às 

17h15min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 276105 Nr: 5767-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, EDILSON 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 C o n h e ç o  d o s  e m b a r g o s  e m  r a z ã o  d a 

tempestividade..art382CPP:“Qualquer das partes poderá, no prazo de dois 

dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver 

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”. De início, anoto que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é COMPLEMENTAR o 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos. Analisando 

a sentença atacada, não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou 

omissão, fato que demonstra que os embargos almejam a reforma da 

decisão, consoante expresso registro do embargante, razão pela qual o 

remédio não deve ser acolhido. Nessa senda:..UTILIZAÇÃO DO RECURSO 

COMO NOVA APELAÇÃO, VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE 

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º, 

DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. Efeito infringente que não se 

coaduna com a natureza do recurso. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

DOS ARTS. 382, 619 E 620, DO CPP. VÍCIOS QUE DEVEM SE RESTRINGIR 

ÀQUELES CONSTANTES DO BOJO DO JULGADO E NÃO SE CONFUNDEM 

COM EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS ENTRE AS RAZÕES DA DECISUM 

RECORRIDA E A LEI, A JURISPRUDÊNCIA, A OUTROS JULGADOS OU AO 

ENTENDIMENTO PERFILHADO PELA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 

(TJSP; EDcl 0001202-34.2015.8.26.0536/50000; Ac. 11932869; Bertioga; 

Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juvenal Duarte; Julg. 

23/10/2018; DJESP 07/11/2018; Pág. 2545).57887197 - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CRIME EM RECURSO DE APELAÇÃO. Inocorrência de 

omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A REDISCUTIR FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO EMBARGADA. Prequestionamento. Inobservância dos limites do 

artigo 619, do código de processo penal. Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. Estado do Paraná poder judiciário tribunal de 

justiça (EmbDec1491094-2/01).Com tais considerações recebo os 

embargos por serem tempestivos, mas nego acolhimento.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281683 Nr: 10385-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:17874/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 10385-29.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281683.

Vistos etc.

 CONSIDERANDO o teor da cota ministerial acostada às fls. 21/23, na qual 

aduz que o requerente Luiz Henrique Bastos não detém legitimidade para 

postular pela restituição do veículo apreendido nos autos, diante do 

negócio jurídico celebrado com o réu Cleverson Oliveira David, tendo, 

inclusive, ocorrido a tradição do referido veículo, fato este exposto pelo 

próprio requerente;

CONSIDERANDO que o advogado do requerente Luiz Henrique Bastos é o 

mesmo causídico do réu Cleverson Oliveira David, possível comprador do 

veículo apreendido nos autos;

CONSIDERANDO, ainda, que possivelmente houve um acordo entre as 

partes na questão do desfazimento do negócio outrora celebrado, que não 

foi devidamente noticiado nos autos;

DETERMINO:

1) INTIME-SE o advogado para que, no prazo de cinco (05) dias, caso 

tenha havido um acordo de desfazimento da compra e venda do veículo 

apreendido, acoste aos autos o referido documento, caso em que o pleito 

será novamente reanalisado, com a possível restituição ao requerente 

Luiz Henrique Bastos, haja vista que, no processo penal, a restituição de 

bens apreendidos deve ser realizada quando não existe discussão 

acerca de quem é o legítimo proprietário.

2) Após decorrido o referido prazo com ou sem manifestação do 

causídico, CONCLUSOS para deliberação.

3) CIÊNCIA ao Parquet e à Defesa.

 Tangará da Serra, 05 de dezembro 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: 1002213-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (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))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002230-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLENE LOPES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 16232460, uma vez que a reclamante não 

cumpriu como determinado no despacho do ID 16259831. Certifique-se o 

decurso do prazo de impugnação a contestação. Após, conclusos para 

análise de possibilidade de julgamento antecipado. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 28 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106089 Nr: 1847-94.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

MARIO KAWAY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para cita-lo da 

presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 3510-78.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 1746-23.2016.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSSI & CIA LTDA, CAREN BERGAMASCHI, 

LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 6 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 3510-78.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 6 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97223 Nr: 3722-36.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GLEIDSON SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para intimação 

da sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004436-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DOUGLAS LEMES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDA ADRIANE BARTH OAB - MT21826/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

FELIPE ORTULANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004436-37.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. DEFIRO a 

autorização postulada no Id 16846956, devendo ser expedido alvará, com 

validade de 60 (sessenta) dias, autorizando o autor a utilizar por tal 

período a CNH vencida apresentada no Id 16002472. II. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003188-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR GRAEFF & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003188-70.2017.8.11.0045. AUTOR: 

VALDEMAR GRAEFF & CIA LTDA - ME RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. Vistos. 1. Embora a parte autora demonstre ter realizado 

parcelamento de débitos junto à Fazenda Pública, não acostou ao feito 

qualquer documento hábil a demonstrar eventual faturamento da empresa, 

tampouco a incapacidade momentânea de pagamento, nos termos do 

artigo 456 da CNGC, razão pela qual indefiro o pedido de id. 10148283. 2. 

Faculto à parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acostar ao 

feito os comprovantes de recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, nos termos da decisão retro. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 26/06/2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002454-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOILENE NEVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (RÉU)

 

Manifeste-se a parte autora acerca da contestação e documentos 

acostados, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004766-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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TIAGO FELIPE PERSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004766-68.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: TIAGO FELIPE PERSIO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. TIAGO FELIPE PERSIO, qualificada nos 

autos, propôs a presente ação de liquidação de sentença coletiva 

proferida nos autos n. 0800224-44.2013.2013.8.01.0001 (TJAC) em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME, CARLOS NATANIEL 

WANZELLER, CARLOS ROBERTO COSTA e JAMES MATTEW MERRIL, 

aduzindo, em síntese, ter sido divulgador da empresa mediante aquisição 

de 01 (uma) conta, Kit AdCentral Family, no importe de aproximadamente 

R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia, não conseguiu recuperar seu 

investimento. Pede a exibição incidental de documentos pela parte 

requerida e, ao final, a procedência da liquidação para fixar a quantia 

devida. Juntou documentos. No id. 11418368 fora determinada a emenda 

da petição inicial, oportunizando a parte autora instruir a petição inicial com 

comprovantes de pagamento dos valores apontados. No id. 12120363 a 

parte autora noticiou que não possui nenhum documento que comprove 

seu vínculo jurídico com a parte requerida, já que os acessos aos extratos 

continuam impossibilitados. 2. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Considerando a complexidade do título que embasa a pretensão de 

liquidação, é necessária cognição profunda para se aferir a legitimidade 

ativa ou passiva, o que exige o próprio exame do mérito. A despeito disso, 

a parte que pretender liquidar a sentença proferida na Ação Civil Pública 

n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 precisa demonstrar, com o pedido de 

liquidação, mesmo que de forma perfunctória, sua legitimidade ativa para 

propor a demanda (CPC, art. 17). Isso porque, nos termos do art. 320 do 

CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, assim considerados aqueles que 

dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, 

bem como os que se vinculam ao próprio objeto da demanda. (STJ, 4ª 

Turma, RESP 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014, 

DJe 03/02/2015). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE. 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE 

DIVULGADOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. 

INTELECÇÃO DO ART. 320 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 320 do Código de Processo 

Civil, é indispensável à propositura de liquidação individual da sentença 

coletiva prolatada na Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001 a 

demonstração documental da existência de relação jurídica entre as 

partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas 

TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede. 2. 

Não há como deferir a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 

373, §1º, do Código de Processo Civil se a parte autora não demonstrou, 

ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, não 

juntou elementos que demonstrem, mesmo de forma perfunctória, ser ela 

parte legítima e interessada no deslinde da causa proposta, conferindo 

aptidão à sua petição inicial. (TJAC – AgrIn n. 1001976-31.2017.8.01.0000, 

relator Desembargador Junior Alberto, 2ª Câmara Cível) APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - PEDIDO 

INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

"QUANTUM DEBEATUR" - TITULARIDADE DO CRÉDITO - FATO NOVO - 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido 

incidental de exibição de documento formulado em sede de liquidação de 

sentença proferida em ação coletiva se outros elementos dos autos 

demonstram a existência de relação jurídica entre as partes. 2. A 

sentença de procedência na ação coletiva relativa a direitos individuais 

homogêneos depende, em regra, de liquidação para apuração do 

"quantum debeatur" e aferição da titularidade do crédito. 3. Nos termos do 

art. 475-E do CPC/73, para determinar o valor da condenação, será cabível 

a liquidação por artigos, quando houver a necessidade de alegar e provar 

fato novo. 4. Apelo provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0352.16.000266-8/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2016, publicação da súmula em 

07/12/2016) No caso, embora a parte autora tenha noticiado possuir a 

condição de investidor e o valor investido, não há nos autos nenhum 

elemento de prova, por mínimo que seja, apto a demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes. Nessa toada, em que pese o esforço da 

parte autora em querer atribuir à requerida a obrigação de demonstrar o 

vínculo que teria existido entre elas, em razão da dificuldade de acesso ao 

escritório virtual, entendo que àquele caberia mínima comprovação da 

relação jurídica estabelecida com empresa, a fim de respaldar sua 

figuração do polo ativo da lide. Partindo desta premissa, não é possível 

analisar a redistribuição do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), tampouco 

o pedido de exibição de documentos (art. 396, CPC), se a parte autora não 

demonstrou minimamente o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, 

não juntou elementos que demonstrem, mesmo de forma perfunctória, ser 

ela parte legítima e interessada no deslinde da causa proposta. Sobreleva 

anotar que diversos documentos que não são produzidos ou 

armazenados exclusivamente no site da requerida podem servir para 

instrumentalizar a prova inicial, a exemplo de respostas de e-mail da 

empresa, comprovantes de pagamento de boletos relativos à aquisição de 

back offices, telas de sistema que confirmem a ativação dos back offices, 

extratos e documentos bancários que comprovem o recebimento de 

valores provenientes da empresa requerida, dentre outros. Assim sendo, 

tenho que tais razões expendidas conduzem ao indeferimento da inicial 

por ausência de documento indispensável à sua propositura, a atrair a 

carência da ação, ante a ausência de uma de suas condições, qual seja, a 

legitimidade ativa 'ad causam' prontamente demonstrável. DISPOSITIVO. 3. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 17, 320, 321 e 485, I e VI, 

todos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, restando 

extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Pela sucumbência e já que 

devida, fica a parte autora condenada no pagamento das custas e 

despesas processuais, ficando tal obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. Sem honorários, eis 

que a parte contrária sequer foi citada. 5. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 6. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 27 de agosto de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003284-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELIO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003284-85.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: GELIO MARTINELLI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. 1. GELIO MARTINELLI, qualificada nos autos, propôs a 

presente ação de liquidação de sentença coletiva proferida nos autos n. 

0800224-44.2013.2013.8.01.0001 (TJAC) em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA – ME, CARLOS NATANIEL WANZELLER E CARLOS 

ROBERTO COSTA, aduzindo, em síntese, ter sido divulgador da empresa 

mediante aquisição de 01 (uma) conta, Kit AdCentral Family, no importe de 

aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia, não conseguiu 

recuperar seu investimento. Pede a exibição incidental de documentos 

pela parte requerida e, ao final, a procedência da liquidação para fixar a 

quantia devida. Juntou documentos. No id. 9687000 fora determinada a 

emenda da petição inicial, oportunizando a parte autora instruir a petição 

inicial com comprovantes de pagamento dos valores apontados. No id. 

9822371 a parte autora noticiou que não possui nenhum documento que 

comprove seu vínculo jurídico com a parte requerida, e que não se 

recorda exatamente a data e o valor investido. 2. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Considerando a complexidade do título que embasa a 

pretensão de liquidação, é necessária cognição profunda para se aferir a 

legitimidade ativa ou passiva, o que exige o próprio exame do mérito. A 

despeito disso, a parte que pretender liquidar a sentença proferida na 

Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 precisa demonstrar, 

com o pedido de liquidação, mesmo que de forma perfunctória, sua 

legitimidade ativa para propor a demanda (CPC, art. 17). Isso porque, nos 
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termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, assim considerados 

aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos 

processuais, bem como os que se vinculam ao próprio objeto da demanda. 

(STJ, 4ª Turma, RESP 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 

18/11/2014, DJe 03/02/2015). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE. 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE 

DIVULGADOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. 

INTELECÇÃO DO ART. 320 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 320 do Código de Processo 

Civil, é indispensável à propositura de liquidação individual da sentença 

coletiva prolatada na Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001 a 

demonstração documental da existência de relação jurídica entre as 

partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas 

TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede. 2. 

Não há como deferir a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 

373, §1º, do Código de Processo Civil se a parte autora não demonstrou, 

ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, não 

juntou elementos que demonstrem, mesmo de forma perfunctória, ser ela 

parte legítima e interessada no deslinde da causa proposta, conferindo 

aptidão à sua petição inicial. (TJAC – AgrIn n. 1001976-31.2017.8.01.0000, 

relator Desembargador Junior Alberto, 2ª Câmara Cível) APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - PEDIDO 

INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

"QUANTUM DEBEATUR" - TITULARIDADE DO CRÉDITO - FATO NOVO - 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido 

incidental de exibição de documento formulado em sede de liquidação de 

sentença proferida em ação coletiva se outros elementos dos autos 

demonstram a existência de relação jurídica entre as partes. 2. A 

sentença de procedência na ação coletiva relativa a direitos individuais 

homogêneos depende, em regra, de liquidação para apuração do 

"quantum debeatur" e aferição da titularidade do crédito. 3. Nos termos do 

art. 475-E do CPC/73, para determinar o valor da condenação, será cabível 

a liquidação por artigos, quando houver a necessidade de alegar e provar 

fato novo. 4. Apelo provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0352.16.000266-8/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2016, publicação da súmula em 

07/12/2016) No caso, embora a parte autora tenha noticiado possuir a 

condição de investidor e o valor investido, não há nos autos nenhum 

elemento de prova, por mínimo que seja, apto a demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes. Nessa toada, em que pese o esforço da 

parte autora em querer atribuir à requerida a obrigação de demonstrar o 

vínculo que teria existido entre elas, em razão da dificuldade de acesso ao 

escritório virtual, entendo que àquele caberia mínima comprovação da 

relação jurídica estabelecida com empresa, a fim de respaldar sua 

figuração do polo ativo da lide. Partindo desta premissa, não é possível 

analisar a redistribuição do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), tampouco 

o pedido de exibição de documentos (art. 396, CPC), se a parte autora não 

demonstrou minimamente o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, 

não juntou elementos que demonstrem, mesmo de forma perfunctória, ser 

ela parte legítima e interessada no deslinde da causa proposta. Sobreleva 

anotar que diversos documentos que não são produzidos ou 

armazenados exclusivamente no site da requerida podem servir para 

instrumentalizar a prova inicial, a exemplo de respostas de e-mail da 

empresa, comprovantes de pagamento de boletos relativos à aquisição de 

back offices, telas de sistema que confirmem a ativação dos back offices, 

extratos e documentos bancários que comprovem o recebimento de 

valores provenientes da empresa requerida, dentre outros. Assim sendo, 

tenho que tais razões expendidas conduzem ao indeferimento da inicial 

por ausência de documento indispensável à sua propositura, a atrair a 

carência da ação, ante a ausência de uma de suas condições, qual seja, a 

legitimidade ativa 'ad causam' prontamente demonstrável. DISPOSITIVO. 3. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 17, 320, 321 e 485, I e VI, 

todos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, restando 

extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Pela sucumbência e já que 

devida, fica a parte autora condenada no pagamento das custas e 

despesas processuais, ficando tal obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, tendo em vista a 

gratuidade que ora defiro. Sem honorários, eis que a parte contrária 

sequer foi citada. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após 

baixas e anotações de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de agosto de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003424-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. E. D. D. I. A. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. (EXECUTADO)

A. A. T. (EXECUTADO)

 

Decorrido o prazo de suspensão requerido, intimamos a parte autora a 

impulsionar o feito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001254-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LADIR MONDARDO BERGAMASCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO(A))

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DAL MOLIN (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001254-77.2017.8.11.0045. 

EMBARGANTE: LADIR MONDARDO BERGAMASCO EMBARGADO: ALINE 

DAL MOLIN 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 Doc. Num. 13065901 - 

Pág. 1/2, restando extinto o processo com resolução do mérito. 2. Custas 

e Honorários 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. LUCAS DO 

RIO VERDE, 6 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003546-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUVERDENSE ESPORTE CLUBE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G M BARBIERI PISETTA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003546-35.2017.8.11.0045. 

EMBARGANTE: LUVERDENSE ESPORTE CLUBE EMBARGADO: G M 

BARBIERI PISETTA - ME Vistos. 1. Tendo em vista que o processo 

principal, o qual ensejou a presente ação, encontra-se devidamente 

sentenciado, a extinção deste é a medida que se impõe, pois, deflagra-se 

a perda do objeto na presente lide. 2. Dessa forma, com fundamento no 

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito. 3. Custas, se houver, pela parte autora. 4. P.R.I.C. 

LUCAS DO RIO VERDE, 3 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001185-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO)
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Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001185-45.2017.8.11.0045. 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EMBARGADO: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. Manifeste-se a parte 

embargante acerca da impugnação de id. 8154870 e documentos, no 

prazo de 10 dias. 2. Após, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. 3. 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. 4. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de dezembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004452-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEDIR PEDRO TECHIO OAB - 381.102.020-04 (REPRESENTANTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

DJENANE NODARI OAB - MT0013824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004452-88.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LUIZ ALBERTO TECCHIO REPRESENTANTE: ELEDIR PEDRO 

TECHIO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. 1. Intimada a parte a apresentar provas no intuito de 

comprovar sua hipossuficiência, a mesma apresentou o extrato bancário 

juntado no documento Id. 16336226, o qual demonstra o recebimento de 

aposentadoria no valor de um salário mínimo (R$ 954,00), ao mesmo tempo 

em que indica que o requerente possui limite de conta no valor de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Diante de referida constatação, de 

modo a não haver comprovação efetiva da hipossuficiência, indefiro a 

gratuidade judiciária, autorizando, no entanto, o pagamento das custas 

processuais ao final do processo. 2. Ainda, consoante se infere do 

petitório Id. 16336223 a parte requerente trouxe aos autos informações e 

documentos a regularizar a emenda, contudo, conquanto haja declaração 

atestando a atual impossibilidade do autor em exercer suas atividades 

civis (Id. 16336113 p. 1), é certo que a regularidade da representação 

processual no presente caso se dá através da nomeação de curador em 

via judicial própria, o que deverá ser providenciado pela requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Todavia, 

tratando-se de ação com pedido liminar de tutela antecipada que visa 

assegurar o direito à vida e à saúde de pessoa acometida de doença 

grave, torna-se improrrogável a análise de referido pedido. Neste sentido, 

colaciona-se jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, 

EM SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINOU A 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO O 

AUTOR OU DEMANDAR EM NOME PRÓPRIO OU FORMULAR 

PROCURAÇÃO PÚBLICA. REFORMA. A questão gravita em torno de 

paciente que apresenta doença oncológica grau IV, diabetes mellius tipo I, 

neuropatiadiabética, glaucoma, rinite, alergia severa e processo 

depressivo, e, tendo em vista o grave estado do paciente requer a 

apreciação da tutela antecipada formulada. Caso em que está em jogo o 

direito à vida e à saúde da parte autora, que, de acordo com a 

documentação já acostada aos autos padece de doença grave, 

necessitando de providências judiciais para a sua sobrevivência. Não se 

pode restringir o acesso ao judiciário daqueles que necessitam de uma 

forma tão tênue e cujos valores envolvidos são os mais caros do 

ordenamento jurídico. Desnecessidade de interdição formal da autora para 

que seja apreciado o pedido de tutela antecipada. Aplicação do artigo 557, 

§ 1º do CPC para que o Juízo aprecie o pedido de antecipação da tutela 

formulado". (TJRJ, AI 49330-73.2014.8.19.0000, Terceira Câmara Cível, 

Relatora Helda Lima Meireles, Julgamento em 29.09.2014). 3. Os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código 

de Processo Civil se mostram presentes. Em relação ao tratamento 

pleiteado, a probabilidade do direito é evidente, uma vez que os 

documentos atrelados à petição inicial, em especial o Relatório Médico 

exarado pelo médico Nelson Tanoue Hasegawa Junior (ID 16026696 p. 2), 

demonstra em exame de cognição sumária a verossimilhança das 

alegações, bem como a prova inequívoca. Configurada a necessidade de 

tratamento na modalidade "Home Care", a probabilidade do direito se 

evidencia por ser vedada a exclusão de cobertura ao mesmo, mesmo com 

previsão contratual restritiva nesse sentido, tendo em vista não caber ao 

plano de saúde a escolha do procedimento necessário à cura do paciente, 

em detrimento do médico que assiste o beneficiário, exegese conferida 

pelas regras protecionistas delineadas no Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL. NÃO PROVIDO (...)3. De acordo com a orientação 

jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças 

que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de 

cada uma, sendo abusiva cláusula contratual que exclui tratamento 

domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 

Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag nº 1.325.939m 4ª 

Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgamento em 03.04.2014). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

SERVIÇO HOME CARE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO 

DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. 

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o 

deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado tratamento 

pelo sistema home care, diante da prevalência do direito à saúde do 

paciente. (TJMT, AI 1002058-20.2016.8.11.0000, Quinta Câmara Cível, 

Relator Dirceu dos Santos, Julgamento em 25/01/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). 

CLÁUSULA QUE NÃO AUTORIZA ATENDIMENTO DOMICILIAR. 

ABUSIVIDADE. NULIDADE. COBERTURA DEVIDA. 1. A relação jurídica 

decorrente de contrato de seguro-saúde submete-se às normas 

protetivas do Código de Defesa do Consumidor – Súmula 469 do STJ. 2. É 

nula a cláusula do contrato de seguro-saúde que exclui o tratamento home 

care, nos termos do inc. IV do art. 51 do CDC. 3. É vedado ao plano de 

saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, 

mostrando-se injustificada a recusa da operadora, em autorizar o 

atendimento domiciliar home care, se este é indicado como útil e 

necessário pelo médico que assiste o beneficiário. 4. Recurso conhecido 

e desprovido. TJDF, AC 20140112012005, 5ª Turma Cível, Relator Silva 

Lemos, Julgamento em 09.12.2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO 

DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. COBERTURA. Todo 

e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do 

código de defesa do consumidor , enquanto relação de consumo através 

da prestação de serviços médicos. Laudo médico (fl. 30) discorrendo 

sobre a necessidade de tratamento domiciliar, mormente se considerada a 

imprevisão quanto ao prazo de duração do tratamento e a probabilidade de 

infecção nos casos de longa internação hospitalar. Ademais, salienta-se 

que a internação domiciliar é, também, uma forma de diminuir os custos 

que a operadora teria em caso de internação hospitalar, sendo, portanto, 

um tratamento mais vantajoso, tanto é verdade que a própria requerida, em 

diversas outras demandas, acaba autorizando a internação domiciliar 

mesmo sem expressa previsão de cobertura no contrato. AGRAVO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70058337064, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

05/03/2014) PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". EXCLUSÃO DO 

ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1- Apelação interposta contra a sentença que julgou 

procedente a ação, para determinar cobertura da internação domiciliar da 

autora até sua alta médica ou até comprovação de que os gastos superam 

os que teriam com o hospital. 2- Conforme entendimento do STJ, "se o 

contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado tratamento, 

não podem ser excluídos os procedimentos imprescindíveis para o seu 

êxito". 3- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV). 4- A 

regra da preservação dos contratos ("pacta sunt servanda") prevalece 

para os contratos válidos e não para garantir as abusividades neles 

es tabe lec idas .  5 -  Recurso  não prov ido .  (TJSP,  AC 

10095045820158260011, 9ª Câmara de Direito Privado, Relator Alexandre 

Lazzarini, Julgamento em 15.03.2016). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DA SÍNDROME DE WEST. 

NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR - UNIMED LAR. SISTEMA 

DE"HOME CARE". PLANO DE SAÚDE QUE RECUSA A COBERTURA 
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INTEGRAL, DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. 

INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. I. In casu, o agravado é portador da Síndrome 

de West, o qual se reflete em problemas de convulsões, constipação 

crônica, refluxos gastroesofágicos, retardo no desenvolvimento 

neuropsicomotor, facilidade de contrair infecções de várias ordens e 

necessidade de receber alimentação por sonda, decorrente de uma 

cirurgia de gastrotomia, necessitando de uma série de cuidados especiais. 

II. O fornecimento de medicamentos e outros materiais necessários ao 

tratamento não vinha ocorrendo de maneira satisfatória. Com efeito, negar 

o tratamento em casos como o presente seria o mesmo que ir de encontro 

à finalidade elementar do plano de saúde, que é garantir cobertura integral, 

envolvendo materiais, equipamentos, medicamentos, dieta especial, 

atendimento por profissionais capacitados, tudo de acordo com as 

necessidades do paciente e com a prescrição médica. Ademais, haveria 

afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, assim como ao da 

boa-fé contratual, que deve nortear as relações de consumo regidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor. III. Quanto à alegação da existência de 

coisa julgada, em virtude de haver processos anteriores discutindo os 

mesmos pedidos formulados na presente demanda, a mesma não merece 

guarida, tendo em vista se tratarem de pedidos diversos da presente 

demanda, quais sejam, concessão de ambulância e medicamentos, bem 

como de tratamento com fonoaudióloga e de fisioterapia respiratória. IV. 

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória 

mantida. (TJCE, AI 00052811220118060000, 3ª Câmara Cível, Relator 

Inacio de Alencar Cortez Neto, Julgamento em 15.06.2015). O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tornar razoável a 

pretensão a uma medida de urgência, se justifica por ser relevante o 

fundamento invocado, sendo impossível ignorar que, sem a liminar, a 

medida resultará ineficaz, caso venha a ser concedida apenas pela 

sentença final, eis que a inércia do requerido poderá causar danos 

irreparáveis à saúde da substituída. 4. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido 

de antecipação da tutela veiculado na inicial, para determinar à UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO para que forneça 

integralmente os tratamentos médicos indicados para o caso, na 

modalidade Home Care, quais sejam - I) Enfermeiro 02 (duas) vezes por 

semana; II) Nutricionista 01 (uma) vez por semana; III) Psicólogo 01 (uma) 

vez por semana; IV) Médico 01 (uma) vez por semana; V) Técnico de 

enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia - , no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de bloqueio de valores suficientes para o cumprimento da 

medida e aplicação de multa diária por descumprimento, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3.1. Intime-se a parte requerida com urgência acerca 

da presente decisão. 4. Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, 

apresentando o competente termo de curatela, sob pena de extinção. 5. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 12/03/2019, às 09:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 6. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 7. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 8. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que 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). 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000716-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE MARIA DE SOUSA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000716-33.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

ELINE MARIA DE SOUSA ARAUJO RÉU: INSS Vistos. 1. Posto que a 

intimação do perito indicado retornou sem qualquer manifestação, bem 

como o vínculo apontado no id. 8069969 não mais persiste, NOMEIO em 

substituição o Dr. GUIDO V. CESPEDES, que atende no Centro Médico 

Cespedes, sito na Avenida Parana, 561 S, Centro, o qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso. 2. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da 

nomeação (devendo constar do mandado a(s) advertência(s) dos artigos 

157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados neste ato 

pelo juízo e, nas respectivas oportunidades, pela(s) parte(s) – isto é, 

inicial ou impugnação e contestação –, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) 

necessário(s) se efetuará(ão). 3. Assinalada data para realização da 

perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, observando-se 

prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos 

atos designados. 4. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. 5. Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite máximo 

da Tabela II, do Anexo único, da Resolução CJF-RES-2014/00305, de 07 

de Outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. 6. Entregue o laudo, 

manifestem-se as partes em cinco dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 7. 

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) apresenta 

alguma lesão/enfermidade que o impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa 

desta lesão/enfermidade? 3)- O(a) periciando(a) é portador de 

incapacidade laborativa que impede o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência? 4)- Qual a causa desta incapacidade? 5)- Desde 

quando remonta a incapacidade? 6)- Qual o grau de incapacidade para o 

trabalho: a)- definitiva/irreversível? b)- temporária? c)- parcial? d)- total? 

7) Se temporária, qual a data estimada em que o periciando estará 

recuperado de sua enfermidade? 8) O(a) periciando(a) possui condições 

de autodeterminar-se completamente ou depende de algum auxílio, 

acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com 

dignidade? 9) Essa assistência de outra pessoa da qual necessita o(a) 

periciando(a) deve ser permanente? 8. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 5 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000421-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE OAB - MG0074307A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINELLI (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000421-93.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI RÉU: MILTON MARTINELLI 

Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, 

ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, 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 
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sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, 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. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e 

anotações de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 4 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005038-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES MAFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LURDES BAMBERG GAFURI (REQUERIDO)

ARTEMIO GAFURI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta precatória n.º 1005038-28.2018.8.11.0045. Com espeque no 

conteúdo normativo do art. 882 c/c art. 879, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil, Determino a realização de leilão judicial eletrônico, para 

efeito de satisfazer a dívida. Considerando-se que não subsiste corretor 

ou leiloeiro público, regularmente credenciado na Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, com base no conteúdo do art. 880, § 4.º e art. 883, ambos 

do Código de Processo Civil, Nomeio para promover o leilão do bem imóvel, 

objeto do ato de penhora, a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

que deverá realizar o leilão em 14 de maio de 2019, a partir das 13h00min. 

Fixo o percentual de 5% sobre o valor da arrematação, a título de 

comissão à leiloeira, que deverá ser liquidada pelo arrematante. Para a 

hipótese de não-realização do leilão, fruto de pedido formulado pelas 

partes litigantes, acordo ou quitação do débito, a leiloeira caberá, a título 

de comissão, o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da 

avaliação, que deverá ser pago pelo executado/devedor. Os interessados 

deverão cadastrar-se, de maneira prévia, no portal eletrônico, para que 

participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações 

solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos 

diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de 

modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. O leilão judicial 

deverá se efetivar em dois pregões, realizados em um único dia, com 

intervalo de uma hora entre o primeiro leilão e o segundo ato processual. O 

lance mínimo do leilão, em qualquer dos pregões, será de 60% do valor da 

avaliação [art. 880, § 1.º, art. 885 e art. 891, todos do Código de Processo 

Civil]. Com base no conteúdo normativo do art. 880, § 1.º, art. 885 e art. 

895, todos do Código de Processo Civil, Estabeleço, como condições de 

pagamento, que: a) o pagamento à vista deverá se concretizar no prazo 

de até 24horas após a conclusão do leilão; b) o interessado em realizar a 

aquisição do bem imóvel objeto da penhora, de forma parcelada, poderá 

apresentar proposta, por escrito, à leiloeira: b.1) até o início do primeiro 

leilão, por valor não inferior ao da avaliação; b.2) até o início do segundo 

leilão, por valor não inferior a 60% da avaliação. As propostas de 

parcelamento deverão compreender o pagamento de pelo menos 25% do 

valor do lance à vista no prazo de 24horas e o saldo remanescente em 

trinta prestações mensais. O imóvel ficará hipotecado, como garantia da 

execução, até a quitação integral da derradeira parcela [art. 895, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A arrematação se condiciona à cláusula 

resolutiva expressa, que deverá constar da carta, de maneira que será 

resolvida, para o caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, 

restabelecendo-se a propriedade do executado ou do terceiro garantidor. 

No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% sobre a totalidade da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas [art. 895, §§ 4.º e 5.º do Código de Processo Civil]. O 

pagamento à vista prevalecerá sobre todas as propostas de liquidação 

parcelada [art. 895, § 7.º do Código de Processo Civil]. Expeça-se edital de 

leilão judicial [art. 886 do Código de Processo Civil]. Intimem-se as partes, 

através do advogado constituído. Intime-se o leiloeiro. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante, informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para a realização do leilão. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 7 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005117-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAYRON HENRIQUE DA SILVA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO EVANGELISTA DE LIMA (RÉU)

MARCOS AUGUSTO DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005117-07.2018.8.11.0045. Segundo a legislação de 

regência, é lícita a cumulação de pedidos, desde que, entre outros 

requisitos, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. 

Será ainda admitida a cumulação de pedidos, ainda que para cada pedido 

corresponder tipo diverso de procedimento, se o autor optar por empregar 

o procedimento comum [art. 327, § 1.º, inciso III e § 2.º, todos do Código de 

Processo Civil]. Pois bem. Compulsando os autos, verifica se tratar de 

ação monitória, cumulada com pedido de indenização. Ocorre que a ação 

monitória é um procedimento especial, visto que está inserida, sob o ponto 

de vista geográfico, no Título III do Livro I do Código de Processo Civil [arts. 

700 a 702 do Código de Processo Civil], que trata dos procedimentos 

especiais, ao passo que o pedido de indenização se processa pelo rito do 

procedimento comum [art. 318 do Código de Processo Civil]. Portanto, há 

incompatibilidade de ritos para os pedidos, na medida em que, para cada 

um, corresponde tipo diverso de procedimento [TJSP; Apelação 

1007974-28.2015.8.26.0590; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 13/10/2016; Data de Registro: 13/10/2016]. Diante disto, 

Determino a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da petição inicial, adequando a causa de pedir, 

pedido e o rito ao procedimento comum, sob pena de indeferimento da 

petição inicial [art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005127-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005127-51.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005138-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO BALSARIM MORETON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEAO SAMPAIO DE PAULA OAB - PR55803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005138-80.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 
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pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005159-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE SC 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE GOMES SCHROEDER OAB - SC26597 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE GINESTE SCHROEDER OAB - SC3780 (ADVOGADO(A))

LEILA PACHECO OAB - SC17075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005159-56.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Após, com o pagamento, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 7 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005121-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FATIMA BAILKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Processo n.º 1005121-44.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 20 de fevereiro de 2019, às 09 horas. Intime-se a requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002745-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERBI BIRATAN DE LIZ (AUTOR(A))

IVONE DELLAVI DE LIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE BATISTA (RÉU)

ALVARO BATISTA DA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002745-85.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 09h00min. Intimem-se os requerentes, através do 

advogado constituído, via DJe. Proceda-se à citação e à intimação dos 

réus, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 14165285. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1003716-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. S. D. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARINETE DOS SANTOS DIAS OAB - 010.170.681-27 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003716-70.2018.811.0045. Abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. 

Depois, voltem conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005025-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAURO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR LOURENCO OAB - RS33559 (ADVOGADO(A))

IMILIA DE SOUZA OAB - RS36024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOS SANTOS MELLO OAB - RS83658 (ADVOGADO(A))

SIMONE SALVATORI SCHNORR OAB - RS48791 (ADVOGADO(A))

CHARLES TONELLO OAB - RS74964 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE HANDEL DIPP OAB - RS71712 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005025-29.2018.8.11.0045. DESIGNO o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 15h30min, para realização de audiência para oitiva 
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da testemunha Norberto Navarro Fernandez. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para a realização de audiência. Intimem-se o requerente e o 

INSS. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42628 Nr: 2937-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELICIOLI & PELICIOLI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16.252

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que, na data de 16 de outubro de 2017, foi proferida sentença de mérito 

(fl. 396), já transitada em julgado (fl. 401), que julgou extinto o processo, 

devido a consumação do pagamento, e, ao mesmo tempo, determinou a 

expedição de alvará de liberação do valor da dívida atualizado, 

correspondente a R$ 34.786,04 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e 

seis reais e quatro centavos), em benefício da empresa exequente, e o 

saldo remanescente para a empresa executada. Importante registrar que, 

na data de 10 de maio de 2018, o saldo remanescente da empresa 

executada foi convertido em penhora, em cumprimento à decisão judicial 

proferida no âmbito do processo nº 4930-60.2011.811.0045, código nº 

81120 (fls. 402/403).Sucede que, por erro/equívoco, no alvará eletrônico 

de liberação de dinheiro, em benefício da empresa exequente, constou o 

valor da dívida já atualizado, no importe de R$ 34.786,04 (trinta e quatro 

mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), mais os 

respectivos rendimentos, na quantia de R$ 20.290,89 (vinte mil, duzentos 

e noventa reais e oitenta e nove centavos), conforme se evola do teor da 

certidão e extratos juntados nas fls. 408/411 dos autos. A liberação do 

alvará se efetivou com “uma dupla atualização”.Portanto, diante deste 

cenário, em que houve a liberação de valor a maior, e como forma de 

evitar o enriquecimento sem causa, DETERMINO a intimação da empresa 

exequente, através de seu advogado constituído, via DJe, e por carta com 

aviso de recebimento, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

depósito judicial da quantia de R$ 20.290,89 (vinte mil, duzentos e noventa 

reais e oitenta e nove centavos), ciente de que a inércia será punida, 

como ato atentatório à dignidade da justiça, com multa equivalente a 10 

(dez) vezes o valor do salário-mínimo [art. 77, inciso IV, §§2º e 5º do 

Código de Processo Civil], sem prejuízo da imposição de medidas indutivas 

e coercitivas para assegurar o cumprimento da decisão judicial, para fins 

de liquidação dívida.Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002781-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FREY (EXECUTADO)

ROSANI STREHL FREY (EXECUTADO)

GENESIO SALUSTIANO HACKENHAAR (EXECUTADO)

PITANGUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002781-98.2016.8.11.0045. Efetivamente, segundo 

expressivo/significativo entendimento jurisprudencial, pacificado no âmbito 

da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a 

compreensão de que a efetivação do parcelamento da dívida produz, 

como consequência, a suspensão do crédito tributário [art. 151, inciso VI 

do Código Tributário Nacional] e, também, o sobrestamento da demanda 

executiva fiscal. Isso significa dizer, por inferência racional, que a 

penhora, realizada em momento posterior a ultimação do parcelamento do 

crédito tributário, deve ser desconstituída. Contudo, ‘a contrario sensu’, o 

ato de constrição judicial efetivado em momento anterior ao parcelamento 

do crédito tributário deve ser preservado até o cumprimento integral da 

transação/acordo [art. 10 e art. 11, inciso I, ambos da Lei n.º 11.941/2009]. 

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido 

em sucessivos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “TRIBUTÁRIO. RECURSO FUNDADO NO CPC/73. EXECUÇÃO 

FISCAL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. 

ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO 

DE DILIGÊNCIAS. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DO 

FEITO EXECUTIVO. NÃO CANCELAMENTO DO BLOQUEIO DE VALORES. 

PRECEDENTES. 1. ‘Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao 

decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a 

prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca 

de bens a serem penhorados’ (REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Corte Especial, DJe 23/11/2010). 2. A Corte Especial deste STJ, 

ao julgar a AI no REsp 1.266.318/RN, se manifestou no sentido de que a 

existência de parcelamento do crédito tributário ‘não determina o 

cancelamento da penhora ou o desbloqueio de bens, consequência 

liberatória reservada pela lei apenas a débitos cuja penhora de bens em 

execução judicial ainda não se tenha realizado quando do parcelamento’ 

(Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/03/2014). 3. Agravo 

regimental a que nega provimento” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n.º 

1.342.361/PE, 1.ª Turma, Relator: Ministro Sérgio Kukina, julgado em 

27/09/2016) — com destaques não inseridos no texto original. 

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 620 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. PARCELAMENTO DO 

DÉBITO. MANUTENÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD. PRECEDENTES. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não merece ser 

conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, 

sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, 

ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 

do STF, por analogia). 2. Esta Corte possui entendimento pacífico no 

sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a 

exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a 

garantia dada em juízo. Precedentes: AgRg no REsp 1249210/MG, Rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24.6.2011; AgRg no REsp 

1208264/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 

10.12.2010. 3. Agravo interno não provido” (STJ, AgRg no AResp n.º 

829.188/SP, 2.ª Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, julgado 

em 10/03/2016) — com destaques não inseridos no texto original. Pois 

bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do 

conteúdo dos documentos arquivados nos ID n.º 11067856, ID n.º 

11607400, ID n.º 11667017, ID n.º 14635399, ID n.º 14635408, ID n.º 

14635423 e ID n.º 14635452, é possível divisar que, no dia 02 de fevereiro 

de 2018, foi proferida decisão judicial que determinou a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e aplicações 

financeiras do executado, momento em que foi bloqueada determinada 

quantia em dinheiro e que, logo após, no dia 26 de julho de 2018, a 

empresa executada formulou requerimento administrativo, com o objetivo 

de efetivar o parcelamento do crédito tributário. Por via de consequência, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que o ato de 

constrição judicial se efetivou em momento anterior a ultimação do 

parcelamento do crédito tributário, conclui-se que a penhora deve ser 

preservada até o cumprimento integral da transação/acordo. Portanto, 

Indefiro o requerimento de desconstituição da penhora e, também, 

considerando-se que a executada, logo após o ajuizamento da ação de 

execução fiscal, efetivou o parcelamento do débito, o que acarreta na 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do 

Código Tributário Nacional], Determino a Suspensão do andamento do 

processo. Intime-se o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o pedido de conversão em renda dos valores 

bloqueados. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))
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RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

MARIA SOELI LOPES WASEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000009-31.2017.8.11.0045. Tomando-se em consideração 

que os devedores não integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade dos executados, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de 

atestar se os executados, devidamente citados, apresentaram embargos 

à execução. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004877-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004877-86.2016.811.0045. Tomando-se em consideração 

que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução que 

tramitam em apenso (Processo n.º 1001740-28.2018.811.0045), e que não 

houve o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I 

e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, Determino a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora. Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002848-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002848-29.2017.8.11.0045. Considerando-se que o laudo 

pericial registrou, de maneira taxativa e objetiva, que o autor é portador de 

grave doença, que impõe limites ao exercício de atividade de forma total e 

permanente (ID n.º 12494682) e que, posteriormente, dentro do prazo 

fixado judicialmente para reavaliação administrativa, o autor formulou 

pedido de prorrogação do benefício, o qual foi indeferido (ID n.º 

15852945), entendo caracterizada a plausibilidade do direito invocado. 

Portanto, diante desta perspectiva, Determino que o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS tome as providências necessárias com o objetivo de 

restabelecer, no prazo de 20 (vinte) dias, o auxílio-doença ao autor José 

Manoel de Brito, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa, a 

pedido do autor administrativamente, da necessidade da manutenção do 

benefício, dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 

8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se que as partes não 

apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 13524394 e ID n.º 

15866296), com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALVACI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001691-84.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de a 

autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o desempenho 

de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

da requerente [art. 42 e art. 59, ambos da Lei nº 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio 

como perito, para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá realizar a perícia no dia 27/02/2019, a partir das 08h30min., 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que, na data agendada para a realização da perícia, compareçam no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, 

Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de 

que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes 

litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do 

perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino 

que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder 
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ao pagamento dos honorários do perito. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 7 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005237-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005237-50.2018.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos do processo, mormente o teor da petição inicial, verifica-se 

que a presente ação foi direcionada ao Juizado Especial Cível e que, de 

acordo com o valor atribuído à causa, o proveito econômico almejado pela 

parte autora, decorrente da eventual sentença de procedência, é menor 

do que 40 (quarenta) salários mínimos, não ultrapassando o limite previsto 

no art. 3º, inciso I da Lei nº 9.099/1995. Determino, portanto, a remessa 

dos autos para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intime-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005121-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FATIMA BAILKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005121-44.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 20 de fevereiro de 2019, às 09 horas. Intime-se a requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003839-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA PRADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (RÉU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003839-05.2017.8.11.0045. Segundo a legislação de 

regência, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, 

for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou 

que sejam parcialmente alterados os réus da demanda [art. 286, inciso II 

do Código de Processo Civil]. Assim, o juízo que apreciou a demanda 

extinta é o prevento para apreciar a reiteração do pedido, sob pena de 

violação do princípio do juiz natural. Trata-se de competência funcional, e, 

portanto, de natureza absoluta [STJ – REsp 1130973/PR, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 

22/03/2010; TJRS – Agravo Nº 70056766694, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

19/12/2013; TJSP – Conflito de competência 0047246-36.2016.8.26.0000; 

Relator (a): Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal); 

Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 24/10/2016; Data de Registro: 26/10/2016]. Pois bem. 

Revendo detidamente o feito, bem como em consulta realizada no Sistema 

de Controle de Processos PJe, deflui-se que, em 20 de outubro de 2016, a 

parte autora protocolou ação idêntica à presente, na medida em que 

possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a qual tramitou na 2.ª 

Vara Cível desta Comarca, sob o n.º 1002777-61.2016.8.11.0045 (‘vide’ 

guia associados), sendo extinta no dia 22/03/2017, sem julgamento do 

mérito, por ausência de pressupostos processuais (autor não recolheu as 

custas). Posteriormente, em 30 de março de 2017, a parte autora 

protocolou outra ação idêntica, a qual tramitou perante este Juízo sob o n.º 

1001106-66.2017.8.11.0045, e, logo em seguida, em 27 de setembro de 

2017, protocolou a presente ação (idêntica as anteriores), que, 

inicialmente, tramitava perante o Juízo da 2.ª Vara, mas que, por equívoco, 

ocasionado pelo excesso de trabalho, este Juízo prolatou, no dia 

1 6 / 0 3 / 2 0 1 8 ,  d e c i s ã o  n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  n . º 

1001106-66.2017.8.11.0045, extinguindo aquela ação pela desistência, e 

declarando este Juízo como prevento para julgamento da presente ação. 

Diante disto, tendo em vista a reiteração do pedido, tenho que o Juízo da 

2.ª Vara desta Comarca é o competente para conhecer da presente 

demanda. Apenas, para registro, a situação é, ao meu ver, de aplicação 

das sanções relativas a litigância de má-fé, visto que a requerente e seu 

advogado, reiteraram petições iniciais, em diversos momentos no tempo, e 

omitiram este fato dos Juízes, com a nítida intenção de "escolher" o Juízo. 

Todavia, a verificação e aplicação deste tipo de penalidade deve se 

efetivar pelo Juízo Natural. Ante o exposto, com espeque no artigo 64, §

§1º e 3º do Código de Processo Civil, Reconheço a incompetência 

absoluta deste Juízo para atuar na presente demanda e, por 

consequência, determino a remessa dos autos para o Juízo da 2.ª Vara 

desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 7 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.
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4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128668 Nr: 4904-86.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MARIO SOUTO DEMINSKI, MARLON 

FERREIRA DA SILVA, ELOVAINE ELIZABETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, Jeferson Riscik - OAB:21672/O, Luciano de Souza 

Rebouças - OAB:OAB/MT 15.088, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - 

OAB:13458-A/MT, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELOVAINE ELIZABETE DA SILVA, Rg: 

3.994.886, Filiação: Clarita Iohann da Silva e Mario José da Silva, data de 

nascimento: 13/01/1978, brasileiro(a), natural de Xanatina-SC, 

divorciado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:- ABSOLVER o acusado 

MARLON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, do crime descrito no 

artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;- 

CONDENAR a acusada ELOVAINE ELIZABETE DA SILVA, qualificada nos 

autos, como incursa no crime descrito no artigo 33, §1º, inciso III c/c artigo 

40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006;- CONDENAR o acusado 

JUAREZ MARIO SOUTO DEMINSKI, qualificado nos autos, como incursos 

nos crimes descritos no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso VI, ambos 

da Lei n. 11.343/2006, artigo 180, “caput”, artigo 304 c/c artigo 297, 

“caput”, artigo 330, todos do Código Penal e artigo 12, da Lei nº. 

10.826/2003, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal.DA 

DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o crime descrito no § 1º, do 

artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de 

reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa. A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 

33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de 

reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) 

dias-multa. A pena prevista para o crime de receptação (artigo 180, 

“caput”, do Código Penal) é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e 

multa. A pena prevista para o crime de uso de documento falso (artigo 

304, c/c artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal) é de 02 (dois) a 06 

(seis) anos de reclusão, e multa. A pena prevista para o crime de 

desobediência (artigo 330, do Código Penal) é de 15 (quinze) dias a 06 

(seis) meses de detenção, e multa. A pena prevista para o crime de posse 

irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei nº. 

10.826/2006) é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção, e multa. 1. Da 

acusada Elovaine Elizabete da SilvaNa primeira fase do procedimento 

trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no 

artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem ponderadas. 

Na terceira e última fase, por força da causa de aumento de pena do 

artigo 40, inciso VI, da Lei Antidroga, majoro a pena em 1/6 (um sexto), 

encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.Outrossim, tratando-se de 

agente primário e de bons antecedentes, que não se dedica à atividade 

criminosa nem integra organização criminosa, e considerando as 

circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 

11.343/2006, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), encontrando a pena de 

01 (um) ano, 11 (onze) mesese 10 (dez) dias de reclusão, e 195 (cento e 

noventa e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva, por não haver outras 

circunstâncias a serem levadas em especial consideração.Fixo o regime 

de pena inicialmente aberto, o que faço com fulcro no artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do CP.Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um 

trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação 

econômica do acusado.Preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, e 

entendendo ser a medida socialmente adequada, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas 

e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.Incabível sursis (artigo 77, do 

CP).2. Do acusado Juarez Mario Souto Deminskia) Do crime de tráfico de 

drogasNa primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente 

as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e 

no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores 

reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda 

fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou 

agravantes de pena a serem ponderadas. Na terceira e última fase, por 

força da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei 

Antidroga, majoro a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e 

três) dias-multa.Outrossim, tratando-se de agente primário e de bons 

antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa nem integra 

organização criminosa, e considerando as circunstâncias do artigo 59 do 

Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, reduzo a pena em 2/3 (dois 

terços), encontrando a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) mesese 10 (dez) 

dias de reclusão, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, a qual torno 

definitiva, por não haver outras circunstâncias a serem levadas em 

especial consideração.b) Do crime de receptaçãoNa primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multas.Na segunda fase 

da fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes 

de pena a serem ponderadas.Na terceira e última fase, inexistem causas 

de aumento e/ou diminuição de pena a serem levadas em especial 

consideração, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.c) Do crime de uso de documento falsoNa 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multas.Na segunda fase da fixação da pena, reconheço a 

circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do 

CP), contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da 

Súmula nº 231 do STJ. Na terceira e última fase, inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição de pena a serem levadas em especial 

consideração, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.d) Do crime e desobediênciaNa primeira 

fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias 

judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a 

necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) 

dias-multas.Na segunda fase da fixação da pena, reconheço a 

circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do 

CP), contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da 

Súmula nº 231 do STJ. Na terceira e última fase, inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição de pena a serem levadas em especial 

consideração, razão pela qual torno definitiva a pena de 15 (quinze) dias 

de detenção e 10 (dez) dias-multa.e) Do crime de posse irregular de arma 

de fogo de uso permitidoNa primeira fase do procedimento trifásico, 

analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 

do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. 

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multas.Na segunda fase da fixação da pena, 

reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, 

inciso III, “d”, do CP), contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo 

legal em razão da Súmula nº 231 do STJ. Na terceira e última fase, 

inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem levadas 

em especial consideração, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 

(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.f) Do Concurso de 

CrimesPresentes os requisitos do artigo 69, “caput”, do Código Penal, 

SOMO as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, 

encontrando a pena total de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) 

dia de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.Fixo o 

regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena 
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privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP).g) 

Da pena de multa Nos termos do artigo 72 do Código Penal, SOMO as 

penas de multa acima fixadas, encontrando a quantia total de 235 

(duzentos e trinta e cinco) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa na 

proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do 

fato, face a situação econômica do acusado.h) Das penas alternativas e 

sursisIncabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), 

bem como sursis (artigo 77, do CP).DAS DISPOSIÇÕES FINAISCondeno os 

acusados Juarez Mario Souto Deminski e Elovaine Elizabete da Silva ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Considerando que a 

acusada Elovaine Elizabete da Silva permaneceu solta durante toda a 

tramitação processual, mantenho-a em liberdade no caso de eventual 

recurso.Considerando a absolvição do acusado Marlon Ferreira da Silva, 

permito que o acusado aguarde eventual recurso em liberdade. Por 

conseguinte, revogo o decreto de prisão preventiva e determino a 

expedição de alvará de soltura em favor do mesmo, se por outro motivo 

não estiver preso.Considerando que o regime semiaberto na Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT importa no estabelecimento de condições a serem 

cumpridas na residência do condenando, face a ausência de 

estabelecimento penal adequado, permito que o acusado Juarez Mario 

Souto Deminski aguarde eventual recurso em liberdade. Com efeito, 

expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver 

preso.Incabível reparação do dano (art. 387, inciso IV, do 

CPP).Proceda-se a incineração da substância entorpecente apreendida às 

fls. 53/54, lavrando-se Auto Circunstanciado.Restituam-se o RG da 

acusada Elovaine Elizabete da Silva apreendido às fls. 56/54, mediante 

termo nos autos.Encaminhe-se a arma de fogo e as munições apreendidas 

(fls. 53/54) a unidade do exército mais próxima para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03.Quanto aos demais 

objetos apreendidos às fls. 53/54, proceda-se nos termos do artigo 123 do 

CPP.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, em seguida procedam-se 

aos seguintes atos: 1) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e 

Estadual; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) Comunique-se ao 

TRE/MT; 4) Expeçam-se Guias de Execução Penal Definitiva, 

encaminhado-as ao Juízo Competente; 5) Lancem os nomes dos réus no 

rol dos culpados; 6) Oficie-se a SENAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 

11.343/2006; e 7) Cumpram-se as demais determinações previstas na 

CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

estilo.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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 06 de dezembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161593 Nr: 6794-89.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 Vistos etc.,

Mateus Almeida Silva, qualificado nos autos, por intermédio de advogado 

constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, 

em síntese, não estarem presentes o fumus commissi delicti e o periculum 

libertatis necessários para a decretação da prisão preventiva do 

requerente (fls. 48/55).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 70/71).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida às 

fls. 17/19, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram 

na decretação da prisão preventiva do acusado, 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 pelo requerente Mateus Almeida Silva, qualificado 

nos autos.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010445-66.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA PERTILE BORDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente a fim de que, no prazo legal, apresente 

cálculo atualizado da dívida para posterior expedição de certidão de 

crédito para protesto e anotação nos órgãos de proteção ao crédito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-35.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIZA ANDREIA COSTENARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO(A))

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR OAB - MT0017589A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003264-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 07 de dezembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 06/02/2019 14:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 
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arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BERTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 07 de dezembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002845-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA 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 LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002845-40.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDINEI PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010402-03.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL THIAGO CARDOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR DE QUADRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por meio de seu advogado e via DJE, 

para manifestação no prazo legal acerca da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002159-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestação acerca dos Embargos 

à Execução apresentados pela parte executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005132-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VICENSOTI GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ZAMBIASI - ME (REQUERIDO)

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ CASTRESE OAB - SP0250138A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005132-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FERNANDO 

VICENSOTI GARCIA REQUERIDO: TREND FAIRS & CONGR OPER DE 

VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA, JOELMA ZAMBIASI - ME Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal 

nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11871158), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020013-38.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FÁTIMA JOSÉ DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação, no prazo legal, acerca da 

devolução do "AR".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-85.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SCHWAMBACH E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALLITA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação no prazo legal acerca da 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003717-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORAIS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003717-89.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO MORAIS DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor importa 

mencionar que tanto a reclamante quanto a reclamada amoldam-se às 

definições normativas de consumidor e fornecedor, consoante 

estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que a autora utilizou-se 

como destinatária final dos serviços de telefonia fornecido pela requerida. 

Portanto, verifico a possibilidade de o caso ser analisado mediante a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Afasto 

a inépcia da petição inicial arguida pela parte reclamada, uma vez que o 

autor não atribuiu valor ao dano pretendido, de modo que somente integra 

o valor da causa o valor atribuído à indenização. Do mesmo modo, não há 

falar em inépcia da inicial por ausência de documento para a propositura 

da ação. Sobre os documentos juntados pelo reclamante a parte requerida 

pôde exercer o contraditório e manifestar sobre eles, tanto que 

apresentou contestação. Em relação à falta de interesse de agir, confunde 

com o mérito e será com este analisado. O reclamante defende não ter 

contratado os serviços da requerida que ocasionou a inscrição do seu 

nome no cadastro de inadimplentes, de modo que a inscrição do nome foi 

indevida. A requerida, por sua vez, defende a existência de contrato e 

que agiu no exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor no 

cadastro de devedores. Porém, que a parte reclamada não juntou nenhum 

documento que comprove suas alegações, de modo que não há prova 

quanto à efetiva contratação do serviço, ônus que lhe competia (art. 373, 

II,do CPC). Não tendo a instituição bancária requerida comprovado a 

existência de contratação do serviço, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição foi indevida e, portanto, impõe-se o reconhecimento de 

inexigibilidade da dívida. Como é sabido, o apontamento indevido é hábil a 

causar abalo de crédito e danos morais. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, “que provado o fato que gerou o dano moral, 

no caso, a inscrição indevida em cadastro negativo – impõe-se a 

condenação” (REsp n. 436.850/RO). De fato, o dano na espécie é in re 

ipsa, dispensando-se prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. 

Apurada a existência de dano, impõe-se a quantificação, levando-se em 

consideração certas circunstâncias, como as condições sociais e 

econômicas do ofendido e da parte que agiu indevidamente, além da 

gravidade do dano. Forte nessas premissas, bem como considerando a 

menor gravidade do dano, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que vislumbro suficiente para desestimular o 

ofensor e, ao mesmo tempo, compensar a parte ofendida pelos danos 

suportados, sem causar o seu enriquecimento. Por fim, ressalta-se que 

ainda que a parte tenha inscrição pré-existente a discussão encontra-se 

em discussão judicial, não tendo ainda decisão a respeito da legitimidade 

da inscrição, de modo que não pode levar em consideração nestes autos. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por MARCELO MORAIS DOS REIS 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida discutida nestes autos, devendo o requerido 

excluir o nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa 

diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral, 

sobre o qual sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um 

por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da inscrição do nome do autor no 

cadastro de inadimplentes (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 21 de setembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001947-27.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HABITABEM - RIO VERDE 

IMOVEIS EIRELI - EPP REQUERIDO: SÉRGIO ALVES DA SILVA Vistos. 

Cumpra-se a deliberação de id. 15436731. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-60.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IDINALDO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

RIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA MOURA DA SILVA OAB - MT0018931A (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010178-60.2014.8.11.0045 REQUERENTE: IDINALDO FEITOSA 

DOS SANTOS REQUERIDO: RIO, MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

REFRIGERACAO LTDA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de declaração não se 

prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados 

no acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o 

Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de Declaração são 

espécie recursal peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas 

hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à 

correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 

2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). 

Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão da parte 

embargante se consubstancia na revisão do julgado entendo que o 

embargo de declaração não merece provimento. Posto isso, conheço dos 

embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 
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Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 2406-03.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 (...) Em consequência disto, as variadas intimações e manifestações do 

Executado suprem o vício alegado em sede de impugnação, motivo pelo 

qual deve ser rejeitada.Conclui-se, portanto, que não houve excesso de 

execução, mas inconformismo do Executado quanto ao valor da multa.Isto 

posto, pelos fatos e fundamentos expostos, rejeito o pedido de fls. 

351/354.Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos em 

favor do Exequente, observando que o Provimento nº 68 do CNJ foi 

revogado.Após, arquive-se com as cautelas de praxe.Intimem-se.Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de dezembro de 2018.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005269-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JYLSON CECILIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005269-55.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JYLSON CECILIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. JYLSON CECILIO DOS 

SANTOS, qualificado na inicial, ingressou com Ação de Inexistência de 

Débitos, Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada em desfavor de 

VIA VAREJO S.A, sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se 

restrito nos órgãos de inadimplentes por uma dívida devidamente quitada. 

Consta nos autos, que o requerente ao tentar efetuar uma compra 

deparou-se com seu nome inscrito no rol dos inadimplentes indevidamente, 

sustenta que comprou apenas um celular da reclamada e encontra-se com 

todos os boletos pagos em dia, porém mesmo assim a reclamada alega 

que existem pendências. Diante o exposto, o requerente requer em sede 

de tutela antecipada determinação judicial para que o reclamado exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do requerente do rol dos inadimplentes, posto que a suposta dívida 

encontra-se devidamente quitada conforme o comprovante de pagamento 

em anexo. Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos 

entendo que estão presentes provas aptas ao convencimento acerca da 

verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida 

pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada promova exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados à parte reclamante. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000692-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE CARVALHO DE OLIVEIRA (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 . 

1000692-34.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 4.077,59 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CITAÇÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ARIANE 

CARVALHO DE OLIVEIRA Endereço: RUA DIAMANTE, 268, LUIZ C. 

TESSELE, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para no prazo 

legal, impugnar à contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 7 de dezembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001766-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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:

LINDOMAR CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO BRECIANI (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 . 

1001766-60.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 116.793,30 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE 

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 1157-E, SALA 01, CIDADE NOVA, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LINDOMAR CARDOSO DA SILVA Endereço: RUA SÃO CARLOS E, 673, 

RIO VERDE, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: LUIZ 

ALBERTO BRECIANI Endereço: REALEZA, 153S, FUNDOS, CENTRO, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com 

o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 7 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000432-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO RIBEIRO SIMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(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 

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 . 

1000432-54.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: 

Nome: JUCELINO RIBEIRO SIMIAO Endereço: Rua Nelson Rigo, 311, Parque 

das Américas, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Procedo INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação. LUCAS DO RIO 

VERDE, 7 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000433-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO RIBEIRO SIMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (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 . 

1000433-39.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: 

Nome: JUCELINO RIBEIRO SIMIAO Endereço: Rua Nelson Rigo, 311, Parque 

das Américas, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04344-902 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação. LUCAS DO RIO 

VERDE, 7 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 3599-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715/MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:13.851/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 Com a juntada dos documentos de pp. 2492/2649, impulsiono os autos a 

fim de abrir vistas ao autor, para a manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42595 Nr: 2904-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICULTURE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

DE PRODUTORES AGRICULAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327, 

LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92017 Nr: 5900-89.2013.811.0045

 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: SONIA MARIA HENTIZE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:49707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se à p. 100, que a parte exequente manifestou-se favorável com 

os RPV’s expedidos (pp. 97/98).

Às p. 101 e 106, requereu o autor a reimplantação do benefício, face a 

cessação administrativa, bem como o levantamento dos valores referente 

ao pagamento dos RPV’s. Apresentou documentos às pp. 107/108.

Pois bem. Defiro os pedidos da parte (pp. 101 e 106) exequente e 

determino:

I – Expeça-se alvará de liberação da quantia de R$ 2.577,65 (dois mil 

quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco) em relação aos 

honorários de sucumbência (p. 110), bem como o valor de R$ 41.575,24 

(quarenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro 

centavos) em relação ao valor principal (p. 111), conforme requerido pela 

exequente (p. 100), observados os dados bancários indicados à p. 106, 

eis que a causídica subscritora possui poderes outorgados pela parte 

autora para receber valores, conforme procuração encartada à p. 13 dos 

autos.

II – Oficie-se APSADJ de Cuiabá (AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 553, 

ESQ. BATISTA DAS NEV, CENTRO NORTE, 78005905, CUIABA), para que 

faça prova da implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais).

Após a expedição do alvará, e comunicação do restabelecimento do 

benefício, arquive-se o feito, com as baixas de cautela e estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104129 Nr: 857-06.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE PEREIRA CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:257220

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se à p. 171, que a parte autora requereu a o levantamento da 

importância depositada pela parte executada na conta judicial (pp. 170v.)

Posto isto, e considerando a procuração encartada às pp. 25, a qual 

outorga poderes ao subscritor da petição de pp. 171 para receber 

valores, defiro a o levantamento da quantia de R$ 18.061,34 (dezoito mil e 

sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), a ser depositada na conta 

bancária do advogado da parte exequente.

Expeça-se o competente alvará judicial, com os dados bancários 

indicados à p. 171, observando-se as cautelas de estilo.

Cumpridas a determinações supra. Arquive-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98928 Nr: 5128-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MANDUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA ALVEZ QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR, tendo as partes acima indicadas.

Verifica-se dos autos, que fora interposto embargos de declaração contra 

a sentença proferida às pp. 36/37.

Alega a embargante que houve erro material, ao ser indicada no 

dispositivo da sentença, nome de terceiro estranho à lide.

A requerente manifestou-se à p. 40, não se opondo à correção do erro 

material apontado pela parte embargante.

É breve o relato. Fundamento. Decido.

Pois bem. Os embargos de declaração estão bem construídos e, 

analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão merece 

acolhimento.

Posto isto, ACOLHO os presentes embargos, com o fim de retificar erro 

material contido no dispositivo da sentença proferida à p. 39, assim onde 

se lê:

 “Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente Cautelar Inominada ajuizada 

contra a requerida ROSIANE CRISTINA DE SOUZA, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários do advogado da autora, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor dado a causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando-se as baixas de 

estilo.”

 Leia-se:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente Cautelar Inominada ajuizada 

contra a requerida EDINA ALVES QUEIROZ, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários do advogado da autora, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor dado a causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando-se as baixas de 

estilo.”

No mais, mantendo os demais termos da aludida sentença, com vista ao 

seu integral cumprimento.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121337 Nr: 1268-15.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA BATISTA JACONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069

 Vistos.

Verifica-se que às pp. 80/81, que fora informado o óbito da autora (p. 82), 

pugnando os herdeiros a sucessão processual, com a devida habilitação 

destes como requerentes no presente feito.

Ainda, requereram a expedição de alvará judicial em favor do causídico 

subscritor do pedido (pp. 80/81).

Apresentaram documentos às pp. 82/88.

Pois bem. Defiro o pedido de pp. 80/81 e determino:

I - Providencie a escrivania a habilitação dos herdeiros da "de cujus" nos 

autos, incluindo-os no polo ativo da lide;

II - Expeça-se alvará judicial em favor do patrono dos herdeiros, para 

levantamento do valor depositado em Juizo à p. 74, eis que possui 

poderes para receber valores, conforme procurações encartadas às pp. 

84/88. Atente-se aos os dados bancários indicados à p. 81;

III - Intimem-se, cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83168 Nr: 2645-60.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA BAGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 
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OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135, José Eduardo Prieto Peres Galdino - OAB:0

 Vistos.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença, procedendo a troca da capa dos 

autos.

Compulsando os autos, nota-se dos que a parte exequente manifestou-se 

às pp. 203/204, pugnando pela expedição de ofício ao EADJ, para que o 

benefício concedido seja implantado.

 Ainda, requereu o desentranhamento dos documentos encartados às pp. 

195/202, ao argumento que foram equivocadamente anexados pela parte 

executada, uma vez que trata-se de petição referente aos autos n° 

2664-66.2012.811.0045 - Código 83186. Juntou os documentos solicitados 

pelo Instituto requerido à 194 e verso, às pp. 205/208.

Pois bem. Defiro o pedido de pp. 203/204, contudo, deverá ser oficiado o 

APSADJ/MT, conforme informação de p. 194 e verso. Determino:

I - Oficie-se o setor administativo do INSS, o APSADJ/MT, para que 

proceda com a implantação do benefício de Aposentadoria por Invalidez 

ao exequente, com DIB em 31.08.2011, nos termos da sentença proferida 

e confirmada pelo TRF 1ª Região (pp. 134/138 e 165/185), no prazo de 30 

(trinta) dias. Atente-se a escrivania em instruir o expediente com a 

fotocópia dos documentos apresentados às pp. 205/207;

II - Desentranhem-se os documentos de pp. 195/202, eis que não diz 

respeito ao presente feito, encaminhando-os ao departamento EADJ/MT;

III - Por fim, objetivando evitar possivel alegação de nulidade, proceda a 

escrivania com o cadastro do Dr. William Santos Puhl pela parte 

exequente, para que receba as notificações e intimações dos atos 

processuais, conforme requerido (pp. 203/204);

IV - Intimem-se. Cumpra-se, ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95070 Nr: 1951-23.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE RUFINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença, procedendo a troca da capa dos 

autos.

Após, INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante 

judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o 

cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105914 Nr: 1752-64.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE TOMAZ DE MELO BINSNFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

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

SILVA - OAB:15318/A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089/MT

 Vistos.

Verifica-se às pp. 170 e verso, que a parte executada manifestou-se 

informando o pagamento do débito exequendo, bem como apresentou 

comprovante da importância depositada na conta judicial (p. 171).

À p. 172, a exequente requereu a expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado.

Posto isto, defiro o levantamento da quantia de R$ 2.157,74 (dois mil cento 

e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), em favor do 

advogado da parte exequente, uma vez que possui poderes para receber 

valores, conforme procuração anexa à p. 88 dos autos.

Expeça-se o competente alvará judicial, com os dados bancários 

indicados à p. 172, observando-se as cautelas de estilo.

Após, arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 10473 Nr: 1870-60.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Vistos.

Em atenção ao pedido de p. 298 ( a numerar) e, considerando o lapso 

temporal decorrido, intime-se a Instituição Financeira requerente, para que 

manifeste-se requerendo o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28194 Nr: 2331-56.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANOVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

Regisson José de Castro - OAB:6214-B, WANDERLEY ANTONIO DE 

FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se às pp. 191/192, que a parte exequente requereu a expedição 

do alvará judicial referente ao pagamento da requisição de pequeno valor 

quanto aos honorários sucumbenciais, tendo em vista o teor do ofício n° 

0108240, que se encontra encartado à p. 190 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento do valor de R$ 52.162,06 (cinquenta e 

dois mil cento e sessenta e dois reais e seis centavos) em relação aos 

honorários de sucumbência (p. 190), conforme requerido pelo advogado 

da exequente.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor da sociedade de 

advogados que o causídico (p. 16) representante da parte exequente 

integra (art. 85, § 15, do CPC), observados os dados bancários indicados 

à p. 191.

Após a expedição do alvará, aguarde-se o pagamento do Precatório 

expedido, em relação ao valor principal (p. 188).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37438 Nr: 2475-59.2010.811.0045

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 
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OAB:16.847/MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido (pp. 111/112) retro e determino:

I - Expeça-se ofício ao DETRAN/MT, para que proceda com a baixa da 

restrição registrada no prontuário de veículo de placa JZK8303. Atente-se 

a escrivania para instruir o expediente com os documentos de pp. 77, 

78/79, 106/108, para integral cumprimento da presente decisão.

II - Intimem-se. Cumpra, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 129426 Nr: 5352-59.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO, 

ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de pp. 21/22 e determino:

I - Expeça-se mandado de citação do executado Roger Luiz Mondardo 

Bergamasco, consignando que o ofical de justiça deverá, uma vez 

constatada a suspeita de ocultação proceder com a citação por hora 

certa, nos termos do art. 252 do CPC;

II - Expeça-se mandado de citação do executado Regis Ricardo Mondardo 

Bergamasco no endereço indicado à p. 21-verso.

III - Por fim, objetivando evitar futura alegação de nulidade, proceda a 

escrivania com o cadastro da Dra. Louise Ranier Pereira Gionédis no 

sistema Apolo, pela parte exequente, para que receba as intimações e 

notificações dos atos processuais, conforme requerido à p. 21-verso/22. 

Anote-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 122173 Nr: 1690-87.2016.811.0045

 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: VSDS, RASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em trâmite entre as partes 

acima indicadas.

Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

débito exequendo, nos termos do art. 523, caput, do CPC.

Cálculo apresentado à p. 32 dos autos.

 Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º), acrescido de 10% (dez) por 

cento de multa, bem como honorários advocatícios no mesmo percentual.

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23368 Nr: 1221-56.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEZES & HEPP LTDA, SANDRO IVA 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmete o despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24830 Nr: 2647-06.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VASCONCELLOS 

ROCHA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:1585012

 VISTOS.

Verifica-se dos autos (petição de fls. 107), que A requerente pugnou pela 

expedição de RPV para pagamento do débito exequente, pontuando o 

trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução interpostos 

(Autos Cód. n° 118942).

Pois bem. Defiro o pedido de p. 107.

Expeça-se o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), bem como 

Precatório de acordo com o cálculo apresentado às pp. 95/97, instruindo-o 

com os documentos necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103078 Nr: 303-71.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DAUFENBACH - 

OAB:5325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao pedido de dilação de prazo para busca do endereço do réu 

(p. 91 - a numerar), bem como o lapso temporal decorrido e, que a busca 

do endereço da parte requerida, pelo Juízo, restaram infrutíferas, inclusive 

junto ao sistema SIEL, conforme detalhamento anexo, determino:

I - Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se prestando as informações pertinentes, bem como requeira o 

que entender de direito, dando o devido prosseguimento ao feito.

II - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 136787 Nr: 1592-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERRA E CIA LTDA, ELISSANDRA REBOLHO 

GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:MT/82.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino:

I - Expeça-se mandado de citação da parte executada, no endereço 

indicado à p. 74;

II - Proceda a Sra. Gestora com o repasse dos valores ao oficial de justiça, 

conforme requerido à p. 71 e comprovante de depósito encartado à p. 77.

III - Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30928 Nr: 1077-14.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSANTINI - ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 156, devendo a parte exequente, em caso de envio 

por correio, juntar aos autos o comprovante de envio e AR (Aviso de 

Recebimento).

Isso posto, determino:

I - Expeça-se nova Carta Precatória nos integrais termos da anteriormente 

expedida à p. 162 dos autos, conforme requerido.

II - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100218 Nr: 6089-33.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MANDUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA ALVEZ QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

tendo as partes acima indicadas.

Verifica-se dos autos, que fora interposto embargos de declaração contra 

a sentença proferida às pp. 35/39.

Alega o embargante que houve erro material, ao ser indicada no 

dispositivo da sentença, nome de terceiro estranho à lide.

A requerente manifestou-se à p. 42, não se opondo à correção do erro 

material apontado pela parte embargante.

É breve o relato. Fundamento. Decido.

Pois bem. Os embargos de declaração estão bem construídos e, 

analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão merece 

acolhimento.

Posto isto, ACOLHO os presentes embargos, com o fim de retificar erro 

material contido no dispositivo da sentença proferida à p. 39, assim onde 

se lê:

 “Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de 

indenização ajuizada contra a requerida ROSIANE CRISTINA DE SOUZA, 

para condená-la ao pagamento de indenização pelo dano material 

suportado no valor de R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois 

reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC, a partir do desembolso de cada parcela inadimplida, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.”

 Leia-se:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de 

indenização ajuizada contra a requerida EDINA ALVES QUEIROZ, para 

condená-la ao pagamento de indenização pelo dano material suportado no 

valor de R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais), com 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a 

partir do desembolso de cada parcela inadimplida, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No mais, mantendo os demais termos da aludida sentença, com vista ao 

seu integral cumprimento.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25845 Nr: 3730-57.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca da certidão do oficial de justiça anexa, requerendo o 

que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93088 Nr: 328-21.2014.811.0045

 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: TEREZINHA DALVA GIUZIO DE CARVALHO, 

EDEVALDO VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Considerando a petição encartada à p. 81, bem como o documento de p. 

82, determino a liberação da importância depositada no Banco Bradesco 

(p. 43).

Expeça-se o devido alvará judicial em nome da inventariante, constando 

os dados indicados à p. 82, para transferência do valor informado pelo 

Banco Bradesco (p. 43), para a conta da Sra. Terezinha Dalva Giuzio, com 

os acréscimos gerados, caso haja.

No mais, após efetuado o pagamento dos débitos referente ao bem móvel 

Honda CG 125 FAN, Placa NJB0220, Renavam n° 937397091, Chassi 

9C2JC30708R036471, intime-se a inventariante para que apresente o 

comprovante nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95398 Nr: 2213-70.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a citação por edital (pp. 72/73), com prazo de 20 (vinte) 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.

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42572 Nr: 2881-46.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE ALIMENTOS BAITACA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Comiran - OAB:, 

Eduardo Fonseca villela - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, em termos de prosseguimento do feito. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 183 de 452



Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30187 Nr: 240-56.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ BRUNES BETELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Verifica-se à p. 169, que a parte embargante requereu a expedição do 

alvará judicial da importância depositada na conta judicial (p. 226v.), 

referente aos honorários de sucumbência, conforme documento de p. 

167.

Às pp. 172/173, apresentou comprovante de depósito de sua cota parte 

em relação aos honorários e custas processuais (p. 123).

Posto isto, defiro a o levantamento da quantia de R$ 1.292,04 (um mil 

duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos), em favor do 

advogado da parte embargante (p. 18).

Expeça-se o competente alvará judicial, com os dados bancários 

indicados à p. 168, observando-se as cautelas de estilo.

Intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos 

documentos de pp. 172/173, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação, voltem os autos conclusos, ou, certificado o decurso 

do prazo in albis, arquive-se provisoriamente, Após, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório, até posterior provocação.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100819 Nr: 6535-36.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 VISTOS.(...) Desse modo, admito o bem oferecido à penhora pela 

executada (pp. 92/94).Lavre-se o competente termo de penhora do bem 

objeto da matrícula de pp. 113/114, intimando-se em seguida a executada, 

por meio de seu advogado (art. 841, § 1º, do CPC).Intime-se ainda a 

executada para juntar cópia da matrícula atualizada do imóvel objeto da 

constrição. Prazo: 10 (dez) dias.Sem prejuízo, expeça-se certidão para o 

registro da constrição, a fim de que o credor providencie a averbação 

junto ao respectivo cartório imobiliário.Ultimadas as providências acima, 

expeça-se mandado de avaliação do imóvel objeto da matrícula n.º 9.598 

do CRI local.Por fim, INDEFIRO o pedido de pp. 146/148, eis que a questão 

já fora resolvida em incidente de impugnação à gratuidade da justiça 

(código: 105181, em apenso).Ademais, da leitura dos documentos 

juntados às pp. 158/163, verifica-se que a empresa exequente 

encontra-se operando com dificuldade financeira, sendo os seus 

custos/despesas, consideravelmente maiores que seus lucros, dessa 

forma, mantenho, nesse momento, a gratuidade da justiça.Cumpra-se, às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102336 Nr: 22656-42.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANCO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DIETRICH, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA 

GARCIA - OAB:24.549 OAB/GO, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22.376 OAB/GO, HAROLDO FERRAZ ARAUJO - OAB:25.395 

OAB/GO, Jaco Carlos Silva Coelho - OAB:MT/15.013A

 Vistos.

Verifica-se à p. 283, que a parte executada manifestou-se informando o 

pagamento do débito exequendo, bem como apresentou comprovante da 

importância depositada na conta judicial (p. 283-verso e 284).

À p. 286, a exequente requereu a expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado.

Posto isto, defiro o levantamento da quantia de R$ 11.609,85 (onze mil 

seiscentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), e os acréscimos 

monetários, se gerados, em favor da advogada da parte exequente, uma 

vez que possui poderes para receber valores, conforme procuração 

anexa à p. 29 dos autos.

Expeça-se o competente alvará judicial, com os dados bancários 

indicados à p. 286, observando-se as cautelas de estilo.

Após, arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27370 Nr: 1357-19.2008.811.0045

 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: NEIDE GREGOLIM MENEGUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se à p. 139, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial do RPV (p. 137), referente aos honorários de sucumbência, 

conforme documento de p. 140.

Posto isto, defiro a o levantamento da quantia de R$ 28.721,83 (vinte e oito 

mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), em favor do 

advogado da exequente (p. 15).

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor da sociedade de 

advogados que o causídico da parte exequente integra (art. 85, § 15, do 

CPC), observados os dados bancários indicados à p. 139.

Após a expedição do alvará, aguarde-se o pagamento do Precatório 

expedido, em relação ao valor principal (p. 138).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111523 Nr: 4671-26.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:BA24.143

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em trâmite entre as partes acima 

indicadas.

Defiro a produção de prova por meio do depoimento pessoal da parte 

autora, conforme requerido à p. 151.

Designo audiência Instrutória, para o dia 16 de abril de 2019 às 17h00min.

As partes, querendo, deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão. 

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência acima 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 184 de 452



autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Intime-se pessoalmente a parte autora, para que preste depoimento 

pessoal, sob pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1°, do CPC.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108106 Nr: 2898-43.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUCIDE DA SILVA, ANGELA APARECIDA DE 

OLIVEIRA, ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA, LOURDES PEREIRA 

DA CHAGAS, HEROINA SOARES FERREIRA RODRIGUES, LOIVIR MORI 

ZALTRON, LUZIA DO AMARAL, MARCELO DA SILVA, MARIA GORETE 

PEREIRA, RAQUEL CRISTINA ROSARIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Vistos.

Em atenção ao pedido de pp. 954/958, intime-se o expert nomeado, para 

que manifeste-se acercada suspeição alegada pelo Município de Lucas do 

Rio Verde/MT, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99622 Nr: 5657-14.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO MORAIS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN ERMIANE APARECIDA 

PEREIRA MAUÉS - OAB:PA/25.168

 Desentranhem-se os embargos de pp. 50/68 e documentos anexos (pp. 

69/91), autuando-os em apenso, devendo a Sra. Gestora certificar, desde 

logo, quanto à tempestividade dos embargos.

 Após, conclusos para deliberação.

No mais, não há como acolher o pleito de p. 42, eis que o sistema PJE foi 

implantado nesta Comarca através da Portaria da Presidência n.º 

127/2016, a qual orienta que os processos protocolados até às 12:00h do 

dia 25/04/2016, deverão obrigatoriamente tramitar de maneira física até o 

arquivamento, incluindo seus apensos e incidentes, que é o presente 

caso.

Desse modo, descabida a digitalização dos feitos.

 Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99137 Nr: 5304-71.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCLINEIA OLIVEIRA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora e requerido apresentaram recurso de 

apelação respectivamente às pp. 112/117 e 118/119.

Desta feita, intimem-se as partes, para que apresentem suas 

contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1°, do CPC).

Com a juntada ou decorrido o prazo in albis, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, para que promova o juízo de admissibilidade e apreciação do 

recurso interposto (art. 1010, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84454 Nr: 3986-24.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MOLINARI DAROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima indicadas.

Verifica-se às pp. 203, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente aos pagamentos dos RPV’s devidamente pagos, 

conforme ofícios encartados às pp. 188 e 201 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento do valor de R$ 1.203,01 (um mil duzentos 

e três reais e um centavo) em relação aos honorários de sucumbência (p. 

201), bem como a quantia de R$ 11. 366,56 (onze mil trezentos e sessenta 

e seis reais e cinquenta e seis centavos) em relação ao valor principal (p. 

188), conforme requerido pela parte exequente.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor da sociedade de 

advogados que o causídico representante da parte exequente integra (art. 

85, § 15, do CPC), observados os dados bancários indicados à p. 200, eis 

que possui poderes para receber valores, conforme a procuração e 

substabelecimento juntados às pp. 16 e 176.

Após a expedição do alvará, arquivem-se os autos, com as baixas de 

praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32772 Nr: 2471-56.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIA TESSARO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima indicadas.

Verifica-se às pp. 140/141, que a parte exequente requereu a expedição 

do alvará judicial referente ao pagamento do RPV dos honorários 

sucumbenciais, tendo em vista o teor do ofício n° 0108239, que se 

encontra encartado à p. 139 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento do valor de R$ 23.918,89 (vinte e três 

novecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) em relação aos 

honorários de sucumbência (p. 190), conforme requerido pelo advogado 

da exequente.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor da sociedade de 

advogados que o causídico (p. 16) representante da parte exequente 

integra (art. 85, § 15, do CPC), observados os dados bancários indicados 

à p. 191.

Após a expedição do alvará, aguarde-se o pagamento do Precatório 

expedido, em relação ao valor principal (p. 137).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105445 Nr: 1499-76.2015.811.0045

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

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

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de p. 286, destituo o perito anteriormente 

nomeado e, em substituição, nomeio o DR. Guido Vaca Cespedes, com 

endereço na Rua das Andirobas, n.º 893, Bairro Jardim Maringa 1, na 

cidade de Sinop/MT, CEP: 785556-268; com endereço profissional Centro 

Médico Cespedes sito à Avenida Parana, n.º 561 – S, Bairro Centro, em 

Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000, telefones: (65) 3549-3226 e 

(66) 9616-0609; E-mail: guivace@hotmail.com., para realização da pericia, 

nos demais termos da decisão de pp. 283/284.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119975 Nr: 537-19.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELA PATRICIA ENGLES DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO MAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:175.803-B/SP, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/O

 Defiro a produção de provas na forma requerida (p. 78).

Consigno que, quanto à produção de prova documental, as partes 

deverão juntar aos autos os documentos que entenderem necessários, 

até a data da audiência aprazada, sendo posteriormente, concedia vistas 

à parte contrária para se manifestar.

 Desde já, designo audiência de instrução para o dia 23 de abril de 2019, 

às 14h00min.

Intimem-se as partes para apresentarem/completarem o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assinalo que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC, sob pena 

de preclusão.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Havendo a indicação de testemunhas residentes em outras Comarcas, 

expeça-se a escrivania as competentes Cartas Precatórias.

Intime-se pessoalmente o autor, para que compareça ao ato designado, a 

fim de prestar depoimento pessoal.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112646 Nr: 5282-76.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DA PAIXÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 "[...] Posto isso, JULGO EXTINGO a presente ação sem resolução mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo 

Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas processuais e 

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

atualizado da causa consoante dispõe o art. 85, do CPC, contudo, 

suspendo a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida 

(pp. 41/42).Condeno a parte autora ao pagamento de multa, que arbitro em 

8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, 

nos termos do arts. 80 e 81 do CPC, eis que não agiu a parte requerente 

com lealdade e boa-fé, na exposição da verdade dos fatos.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de 

praxe.P.R.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 400-86.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o provimento n.º 021/2012/CM (em anexo) revogou o 

provimento n.º 027/2008/CM, passando a definir comarcas contíguas 

como aquelas em que há uma distância máxima de 30 (trinta) quilômetros 

ente a sede dos municípios, em que pese os argumentos trazidos pela 

parte exequente, entendo inviável a realização de penhora e avaliação de 

bens localizados na “comunidade Morocó” (111 km de Lucas do Rio 

Verde), por Oficial de Justiça lotado neste juízo.

Posto isto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sorriso para o 

cumprimento do determinado à p. 201, itens “I” e “II”.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83221 Nr: 2701-93.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPÓLITO KOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por HIPOLITO 

KOVALSKI em face de DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL.

Em petição de p. 149, o executado informou a juntada do incluso 

comprovante de pagamento da condenação.

 O exequente manifestou-se à p. 154, concordando com o valor 

depositado pela executada, pugnando desde já, pelo levantamento da 

quantia depositada em juízo.

Pois bem. Tendo em vista a concordância do exequente quanto ao valor 

depositado pela executada (p. 154), resta adimplido integralmente a 

obrigação, assim, DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o levantamento do valor depositado em juízo (p. 149-verso), em 

favor do patrono do exequente, eis que possui poder para tanto, conforme 

procuração encartada à p. 22.

 Expeça-se o competente alvará, transferindo a quantia para conta 

corrente indicada à p. 154.

Custas remanescentes, pela executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95082 Nr: 1961-67.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABC BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o banco autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 
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manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça (p. 82), 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

Ciência ao requerente das informações obtidas através do SIEL (em 

anexo).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144561 Nr: 5268-46.2014.811.0007

 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: GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LUIZ PORTELA, CRISTIANE LIDIA 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVAES DA SILVA 

OST - OAB:OAB/MT 14.698, TIAGO GALLAS - OAB:16888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 07 de 

março de 2019, às 13h30min.

Intime-se o autor, bem como o requerido Adão através de seus 

advogados, a fim de que compareçam ao ato designado.

Cite-se a requerida Cristiane para comparecer à audiência, por meio de 

Oficial de Justiça, nos novos endereços indicados à p. 111.

Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação a ré poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

assinalando ainda que, não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC).

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).

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99490 Nr: 5564-51.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR FRANCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que manifeste-se, requerendo o que 

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

Com a manifestação, conclusos. Certificado o decurso do prazo in albis, 

arquive-se, com as baixas de cautela e estilo.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117173 Nr: 7922-52.2015.811.0045

 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: GEREMIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CELIO GRANDIM SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA - 

OAB:21.214, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT, MARCO 

ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerido foi devidamente citado para pagar o débito nos termos do 

artigo 701 e seguintes, do CPC (certidão de p. 41), contudo, deixou 

transcorrer o prazo legal, sem efetuar o pagamento do valor devido, nem 

opor embargos monitórios (certidão de p. 46).

Assim, verificando a inércia do requerido, devidamente citado, conforme 

se vê à p. 29, CONVERTO O PRESENTE EM MANDADO EXECUTIVO, nos 

termos do artigo 701, §2º do CPC, devendo prosseguir-se a execução.

Com efeito, DETERMINO O CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: “A 

secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença.

Após, ordeno, nos termos da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) o 

seguinte:

1) A intimação do executado, para que no prazo de 15(quinze) dias, pagar 

o débito acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, do CPC);

2) Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima estipulado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC);

3) Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os 

honorários previstos acima incidiram sobre o restante (art. 523, §2º, do 

CPC);

4) Não efetuado o pagamento tempestivamente ordeno que seja expedido 

mandado de penhora e avaliação de bens em nome do devedor, 

suficientes para atender a dívida, conforme cálculo anexado pelo 

exequente (art. 523, §3º, do CPC);

5) Transcorrido o prazo fixado no item “1”, inicia-se o prazo para o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, caput, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110714 Nr: 4292-85.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYSY BRAUN MACHRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109775 Nr: 3811-25.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEILSON NUNES CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 VISTOS.

INICIALMENTE DETERMINO O CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: 

“A secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, conforme cálculo de p. 41, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, 

do CPC).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (art. 523, § 3°, do CPC).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15698 Nr: 1625-78.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGETA SEEDS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEA JULIANA DE OLIVEIRA - 

OAB:206930/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27141-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Indefiro por ora, o pedido de citação do executado por edital, conforme os 

termos da petição acostada às pp. 164/165, eis que não esgotados todos 

os meios disponíveis para a localização do executado.

Ainda, verifica-se da análise dos autos, que não fora efetuada tentativa 

de citação no endereço indicado na exordial, uma vez que o mandado 

inicial (p. 41) indicou endereço diverso.

No mais, procedi com a busca do endereço do executado no sistema SIEL, 

a qual restou frutífera, conforme detalhamento de ordem judicial em anexo.

Isso posto, determino:

I – Expeça-se mandado de citação no endereço indicado na exordial, bem 

como no endereço resultante da busca realizada no sistema SIEL (anexo);

II – Desde já, resultando negativa as tentativas de citação nos endereços 

indicados, DEFIRO, o pedido de citação por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos dos arts. 256 e seguintes do Estatuto Processual Civil.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108734 Nr: 3229-25.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima indicadas.

Verifica-se às pp. 127, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente aos pagamentos dos RPV’s devidamente pagos, 

conforme ofícios encartados às pp. 125/126 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento do valor de R$ 1.289,68 (um mil duzentos 

e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) em relação aos 

honorários de sucumbência (p. 190), bem como o valor de R$ 12.913,72 

(doze mil novecentos e treze reais e setenta e dois centavos) em relação 

ao valor principal, conforme requerido pela parte exequente.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor da advogada da parte 

exequente, eis que possui poderes para receber valores, conforme a 

procuração juntada à p.13.

Após a expedição do alvará, arquivem-se os autos, com as baixas de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31071 Nr: 936-92.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUANI, MARISTELA INES 

KUFFEL QUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUITERREZ DE MELO - 

OAB:MT/9.231-A

 Vistos.

 Defiro o pedido retro (pp. 691/692) e determino:

I - Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cruz Alta/RS, 

objetivando intimação pessoal dos executados Ricardo e Daniela acerca 

da decisão de p. 649, no endEreço indicado à p. 692;

II - Após a intimação, cumpra-se integralmente o despacho de pp. 677.

IV - No mais, proceda a escrivania com a inclusão dos executados 

Ricardo André Quaini e Daniela Rittercusch Quaini no polo passivo da 

demanda;

III - Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84462 Nr: 3994-98.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SCAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT

 VISTO.

INICIALMENTE DETERMINO O CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: 

“A secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença.

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

o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Cálculos inclusos (p. 134).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35531 Nr: 5620-60.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GARCINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido retro, visto que tal diligência compete à parte exequente 

e não ao Juízo.

Consigno ainda, que as informações requisitadas podem facilmente serem 

obtidas pelo credor junto à JUCEMAT, sendo desnecessário a expedição 

de ofício para tanto.

Assim, intime-se a Fazenda Pública para requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87527 Nr: 1355-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Recurso de Apelação interposto às pp. 102/115 (art. 1010 do CPC).

O apelado apresentou contrarrazões, às pp. 124/135, bem como apelação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 188 de 452



adesiva às pp. 138/269.

 Às pp. 485/495, a instituição financeira apelada apresentou 

contrarrazões ao recurso de apelação adesiva apresentada (pp. 

136/269).

 Isso posto, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que 

promova o juízo de admissibilidade e apreciação dos recursos interpostos 

(art. 1010, § 3º, do NCPC).

Anotações e cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89685 Nr: 3575-44.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENEGUETTI SEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que apresente demanda foi proposta 

pelo Banco Santander S/A, contudo o Banco PSA Finance do Brasil S/A 

vem peticionando nos autos, sem contudo apresentar documento de 

cessão de crédito, tendo sido deferido pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão, para execução, a pedido do referida Instituição, 

Banco PSA Finance do Brasil S/A, conforme petição e decisão de p. 

109/115, tendo ainda esta Instituição realizado pedido de desistência da 

ação a p. 118 e 120.

Portanto antes de chamar o feito a ordem e proceder a revogação da 

decisão de pp. 114/115, determino a intimação do autor, Banco Santander 

S/A, por meio de seus advogados substabelecidos as pp. 103/verso, Drs. 

Ricardo Neves Costa, Flavio Neves Costa e Raphael Neves Costa, para 

que confirmem os pedidos de conversão da ação de busca apreensão em 

execução para quantia certa, formulado as pp. 109/111 e pedido de 

desistência da ação formulado as pp. 118 e p. 120, no prazo de 

15(quinze) dias, ou junte documentos que comprovem a cessão do crédito 

perseguido nesta demanda ao Banco PSA Finance do Brasil S/A.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108143 Nr: 2910-57.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAM, RAFAEL MORANTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 “Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder aos autores o benefício previdenciário de Pensão por Morte, 

com pagamento das parcelas em atraso, em relação ao menor filho da de 

cujus, Davi Affonso Moranti, desde a data do falecimento, ou seja, de 

22.12.2014 (p. 19) e, em relação ao esposo da falecida, Rafael Moranti 

dos Santos, desde a data do requerimento administrativo, ou seja, de 

11.02.2015 (p. 17), com renda mensal a ser calculada pelo INSS e, de 

acordo com a Lei vigente à época do fato.Concedo a tutela antecipada de 

urgência nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, 

máximo de 30(trinta) dias, após a intimação desta decisão.” Mantendo os 

demais termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.No mais, nota-se que fora interposto recurso de apelação 

pelo Instituto requerido, às pp. 70/72 (art. 1.010 do CPC).Embora intimada 

(p. 73), a parte requerente/apelada não apresentou suas contrarrazões 

no prazo legal (art. 1010, § 1º, do CPC), conforme certificado à p. 

76.Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para que promova o juízo de admissibilidade e apreciação do 

recurso interposto (art. 1010, § 3º, do CPC).Anotações e cautelas de 

praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005235-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA SALVADOR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MARI BURGATH OAB - PR53667 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA CÍVEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Oficie-se ao BANCO ITAÚ S/A, Agência nº 7716, CONTA-POUPANÇA nº 

03716-8, para que nos informe a existência de valores depositados em 

nome do falecido, CLÓVIS PAULO GARCIA, inscrito no CPF/MF sob o nº 

369.946.509-87, portador da Cédula de Identidade nº 600.106-8. Com a 

juntada do oficio, abra-se vistas ao Ministério Publico. Após, conclusos 

com urgência.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005227-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMIR FERREIRA PONTES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005227-06.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

EXECUTADO: CLEOMIR FERREIRA PONTES JUNIOR. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por SÓLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de LUIZ ALBERTO ARCE XIMENES. Cite-se o 

executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, conforme demonstrativo de ID n° 16864287, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. Do mandado de citação 

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

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

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Defiro o pedido constante do item "f", 

da petição inicial e determino que seja incluído o nome do devedor no 

cadastro de inadimplente. Oficie-se. Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Condiciono o cumprimento da decisão ao recolhimento das 

custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005223-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO ARCE XIMENES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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AUTOS N.º 1005223-66.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

EXECUTADO: LUIZ ALBERTO ARCE XIMENES. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por SÓLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de LUIZ ALBERTO ARCE XIMENES. Cite-se o 

executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, conforme demonstrativo de ID n° 16863168, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. Do mandado de citação 

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

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

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Defiro o pedido constante do item "f", 

da petição inicial e determino que seja incluído o nome do devedor no 

cadastro de inadimplente. Oficie-se. Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Condiciono o cumprimento da decisão ao recolhimento das 

custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005243-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ALEXANDRE DREY (RÉU)

FABIANO ALEXANDRE DREY (RÉU)

DREY PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1005243-57.2018.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA DE 

COBRANÇA REQUERENTE: SUPERTEC - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 

LTDA. REQUERIDA: DREY PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI – ME e 

ALEXANDRE FABIANO DREY - ME VISTO. Expeça-se mandado monitório, 

citando-se a parte Requerida para que efetue o pagamento da dívida 

principal, bem dos honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do 

valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que 

recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no 

referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida oferecer 

embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 

702, CPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará a requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 

701). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000688-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSF LUBRIFICANTES EIRELI - EPP (RÉU)

 

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. ÁGUA BOA, 7 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001689-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIS BORTOLUZZI OAB - RS37764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTÔNIO BUENO DE OLIVEIRA (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 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN LOUIS MAIA DIAS PROCESSO n. 

1001689-89.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 1.353,79 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN Endereço: PREFEITURA 

MUNICIPAL, S/N, CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN - RS - CEP: 

98400-000 POLO PASSIVO: Nome: VILSON ANTÔNIO BUENO DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA 08, 220, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 FINALIDADE: 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. 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). ÁGUA BOA, 7 de dezembro 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 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001498-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DURIGON (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111738 Nr: 3474-74.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Olivio Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Donizeti Sanchez - 

OAB:109419/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, 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 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.56), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110651 Nr: 2808-73.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristal Vidros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marines Soares Pimentel Pereira Porfirio, L. S. 

Lima - ME, Leandro Soares Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius da Silva Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27870 Nr: 2325-87.2009.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – ACOLHE-SE o requerimento do autor formulado na petição de fl. 82-v. 

As diligências visando à localização da parte, a princípio, são de 

responsabilidade do autor da demanda. Contudo, estando ao alcance do 

magistrado sistemas de buscas e pesquisas informatizadas, visando à 

efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º do CPC , cabível o 

deferimento do pedido, mormente quando o demandante tenha realizado 

diligências na tentativa de localizar o réu.

 Assim, DETERMINA-SE que seja efetuada busca do endereço do 

requerido no sistema SIEL da Justiça Eleitoral.

2 – DETERMINA-SE a consulta em sistema de entidades conveniadas, bem 

como, OFICIE-SE as 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.

 3 – Sendo exitosas as diligências acima, PROMOVA-SE a citação do 

executado, observando-se as deliberações contidas no despacho inicial.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96509 Nr: 174-41.2015.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em razão disso, este Juízo DEFERE o pedido do exequente (fl.156), a 

fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido no 

montante de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três), utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – O referido montante deverá ser repassado diretamente à conta 

bancária indicada do estabelecimento comercial denominado “Drogafacil”, 

momento em que a referida empresa deverá responsabilizar-se pela 

entrega do referido medicamento, observando-se as normas pertinentes 

semelhantes à alienação de fármacos ao consumidor, inclusive, sendo o 

caso, mediante a retenção de receita médica.

 3 – Após a transferência dos valores, OFICIE-SE à referida empresa a fim 

de que tome conhecimento desta decisão e possa providenciar a entrega 

dos medicamentos em favor da paciente Sra. Lourdes Siessel Gasperini.

 4 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26978 Nr: 1426-89.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonora Martines Lucero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl. 108/109), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93802 Nr: 3004-14.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Dias de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Verde 

Transportes 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:

 1 – Diante do requerimento da autora à fls. 113/114, PROMOVA-SE o 

levantamento dos valores mediante alvará na conta bancária indicada.

2 – EXPEÇA-SE mandado de intimação para a autora acerca do 

levantamento do numerário na forma consignada no item “1”.

 3 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via BACENJUD, 

diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 4 – 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.

5 – ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito, inclusive, quanto à 

continuidade dos atos constritivos (fls. 99) através de penhora, remoção, 

avaliação e expropriação, sob pena de adoção da sistemática prevista no 

art. 921 do Código de Processo Civil.

 6– CUMPRA-SE com prioridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 3343-12.2010.811.0021

 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: EVA AFONSO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 III – Dispositivo

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido contido na 

exordial, tendo em vista a ausência de qualidade de segurada especial.

 Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 

85, §8º do CPC.

 Contudo, SUSPDENDE-SE a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo 

em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo 

incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93953 Nr: 3120-20.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão disso, este Juízo DEFERE PARCIALMENTE o pedido do 

exequente (fls.107/108), a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido no montante de R$ 32,00 (trinta e dois 

reais) referente ao orçamento acostado à fl. 131, utilizando-se, para tanto, 

do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 3 – O referido montante 

deverá ser repassado diretamente à conta bancária indicada do 

estabelecimento comercial denominado “Drogaria Ultra Popular”, momento 

em que a referida empresa deverá responsabilizar-se pela entrega do 

referido medicamento, observando-se as normas pertinentes semelhantes 

à alienação de fármacos ao consumidor, inclusive, sendo o caso, 

mediante a retenção de receita médica. 4 – Após a transferência dos 

valores, OFICIE-SE à referida empresa a fim de que tome conhecimento 

desta decisão e possa providenciar a entrega dos medicamentos em favor 

da paciente Sra. Maria Inês Penteado. 5 – Em seguida, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

o que entender de direito. 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109961 Nr: 2411-14.2016.811.0021

 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: Maria das Dores Araujo Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 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: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls. 252/253), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95045 Nr: 3862-45.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Borgato Máquinas e Implementos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira, 

Caetano Ferreira de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre luiz Carrenho Geia - 

OAB:101346/SP, Vinicius Rigo Bentivoglio - OAB:OAB/SP 312.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl. 200), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 
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tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26429 Nr: 869-05.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane de Fatima Carlin Chuques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Quirino Neto

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.128), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15041 Nr: 1972-52.2006.811.0021

 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: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls. 64/66), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109646 Nr: 2257-93.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elimar Alves Cardoso, Elimar Alves Cardoso - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.30), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31884 Nr: 884-37.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Velci Luis Raffaelli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Diante do exposto, este Juízo INDEFERE os pedidos formulados pelo 

executado às fls. 546/547. 2 – Na decisão acostada à fl. 516, este Juízo, 

além de homologar os cálculos do exequente, determinou que fosse 

realizada a transferência de numerário certificado em seu favor. 

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não há valores 

depositados a fim de que pudesse ser conferida efetividade ao decisum. 

Diante disso, não havendo o pagamento voluntário do débito, tampouco o 

seu depósito, este Juízo DEFERE o pedido à fl. 666 a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme executado no montante 

mencionado, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor 

da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o 

advogado do executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do Código de Processo Civil). 

3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.4 

– Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.5 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86854 Nr: 1339-94.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanhoé Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.97), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91986 Nr: 1539-67.2014.811.0021

 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 Divino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniella Alves da Silva, Jefferson Barbosa de 

Jesus

 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 – ACOLHE-SE o requerimento do autor formulado na petição de fl. 87-v. 

As diligências visando à localização da parte, a princípio, são de 

responsabilidade do autor da demanda. Contudo, estando ao alcance do 

magistrado sistemas de buscas e pesquisas informatizadas, visando à 

efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º do CPC , cabível o 

deferimento do pedido, mormente quando o demandante tenha realizado 

diligências na tentativa de localizar o réu.

 Assim, DETERMINA-SE que seja efetuada busca do endereço do 

requerido no sistema SIEL da Justiça Eleitoral.

2 – DETERMINA-SE a consulta em sistema de entidades conveniadas, bem 

como, OFICIE-SE as 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.

 3 – Sendo exitosas as diligências acima, PROMOVA-SE a citação do réu, 

observando-se as deliberações contidas no despacho inicial.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19627 Nr: 2774-16.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Premix Zootecnica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Stuart Santos - 

OAB:10.637/MS, Guilherme F Figueiredo Castro - OAB:10.647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.120/125), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – 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.

3 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

4 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87912 Nr: 2349-76.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 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 César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito 

em termos de prosseguimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001242-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001242-04.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em relação ao pleito 

consignatório, visa o consignante o depósito de quantia referente a 

alegado fato gerador de Imposto Sobre Serviços referente aos meses de 

outubro de 2017 a julho de 2018. Afirma que a consignada se absteve de 

receber os referidos tributos, sob o argumento de que a consignante 

estaria passando por auditoria interna e que seria incabível nesse 

momento o recebimento dos valores. Em análise ao pleito do consignante, 

este Juízo reputa que deve ser deferido o pleito consignatório, nos termos 

do art. 164, inciso I do Código Tributário Nacional, tendo em vista a recusa 

da entidade consignada em receber os valores referentes ao tributo, 

mormente se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação. 

Dessa maneira, este Juízo DEFERE o pedido consignatório, devendo o 

referido numerário ser depositado em Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de imputar-lhe a mora. 2 – Realizado o depósito, CITE-SE o 

requerido para que, querendo, apresentem contestação ao pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC/2015), podendo 

alegar as situações elencadas no art. 544 do CPC, sob pena de revelia. 3 

– 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 e 544 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. 4 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 - EXPEÇA-SE o necessário. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 06 de dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010136-54.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVALDO FIRMINO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL GARCIA SALOMAO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SD PM LIONAI (TERCEIRO INTERESSADO)

EUCLIDES SOARES MARTINS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ERNESTO JOSE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

CB PM PINHEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação da parte exequente para 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCINDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO dos advogados da parte 

promovente e advogado da parte promovida da audiência de INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO designada nos autos para o dia 04 DE FEVEREIRO DE 

2049 AS 09:00 horas (MT).

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62395 Nr: 643-90.2015.811.0020

 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINA SOARES PIRES, LL Construtora 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:18.260/MT, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734/Mt

 Vistos.

1. Oferecida à resposta, a parte autora não poderá, sem o consentimento 

da parte requerida, desistir da ação. Dicção do art. 485, § 4.º, do NCPC.

2. Assim, INTIME-SE a parte demandada, através do seu nobre patrono 

constituído, para que se manifeste, no prazo de dez dias, acerca do 

pedido de desistência da ação.

3. Com a anuência da parte requerida, dos autos DÊ-SE vista ao Ministério 

Público para manifestação.

 4. Após, CONCLUSOS.

5. CUMPRA-SE.

 Alto Araguaia - MT, 06 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32439 Nr: 3115-40.2010.811.0020

 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: VALDICE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria intimado na qualidade de procurador da requerente, 

a manifestar-se no prazo legal, quanto a certidão do senhor Oficial de 

Justiça, fls. 165, nos autos juntada, assim transcrita: C E R T I D Ã O 

Código: 32439 Certifico, eu oficial de justiça ao termino assinado, sendo ai 

de posse do mandado., extraídos dos autos, código acima descrito sem 

tardança, dirigi – me aos endereços declinados e estando, Intimei: em suas 

próprias pessoas a saber:Valdice Maria de Jesus e Vilmar Eberhardt, ao 

que logo a leitura ficando – os bem cientes, aceitaram copia do mandado 

que lhes ofereci, ato continuo convidei – os á assinar como de fato 

assinaram conforme consta exposta no verso do mandado. Certifico por 

outro norte, que deixei, de intimar: Flávio Antônio Barbosa, vez que o 

mesmo faleceu no dia 17/06/2018. Por esta razão encerro a presente 

porquanto a pessoa em questão. Certifico por derradeiro que deixei de 

intimar: Benedita Bezerra da Silva, vez que a mesma apresenta sinais de 

demência mal de Alzheimer, apesar de serem irmãs disse não conhecer tal 

pessoa. Assim sendo e nada mais havendo á constar encerro a presente. 

Alto Araguaia, 04 de setembro de 2018

 JOÃO BATISTA DE MORAIS OFICIAL DE JUSTIÇA MAT. 4411

.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000318-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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, 7 de dezembro de 2018. IGOR CAVALCANTE 

DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000715-55.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

MAURICIO PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

MAURICIO ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000715-55.2018.8.11.0020; Valor causa: R$ 757.360,48; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Diligências]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto 

Araguaia - MT, 7 de dezembro de 2018 IGOR CAVALCANTE DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000717-25.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO & DANTAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000717-25.2018.8.11.0020; Valor causa: R$ 8.637,37; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

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 Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 
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pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado. Alto Araguaia - MT, 7 de dezembro de 2018 

IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000673-06.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000673-06.2018.8.11.0020; Valor causa: R$ 22.238,09; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Diligências]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

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 Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado. Alto Araguaia - MT, 7 de dezembro de 2018 

IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88746 Nr: 5513-13.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAÚNA BIOTECNOLOGIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

acerca do mandado juntado no andamento de referência 18.

Alto Araguaia - MT, 06 de dezembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100357 Nr: 4122-86.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BEAL DE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CAIRO FRASÃO 

PINTO - OAB:MS/15.319

 1) Considerando o Ofício nº 535/2018 a qual a Defensora Pública Dr.ª 

Tathiana Mayra Torchia Franco informa que a partir de 08/11/2018 está de 

licença, conforme recomendação médica do especialista que acompanha 

sua gestação; Considerando, ainda, que o Defensor Público Dr. Ricardo 

Bosquesi foi designado para atuar na 1ª Defensoria do Núcleo de Alto 

Araguaia/MT (Portaria nº 879/2018/DPG) a partir de 1º de dezembro de 

2018 e que, conforme informações retiradas do Diário Oficial do Estado, o 

aludido defensor estará de férias individuais a partir do dia 13.12.2018 

(Portaria nº 0899/2018/SDPG), iniciando suas atividades nesta Comarca 

no dia 12.01.2019; Considerando, por fim, que tais processos não poderão 

aguardar paralisados até o início das atividades do Douto Defensor 

Público, NOMEIO para atuar na defesa do(a) reeducando(a), apenas na 

presente oralidade, a Dra. Kélia Rocha Rezende, OAB/MT 24.050-B, 

arbitrando, para tanto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), da Tabela XIII de 

Honorários da OAB do Estado Mato Grosso, ser pago pelo(a) acusado(a), 

vez que este(a) possui advogado(a) constituído(a), o qual não se fez 

presente nesta oralidade. EXPEÇA-SE a devida certidão.

2) Cumprida a finalidade da missiva, DEVOLVA-A ao juízo deprecante, 

com as nossas homenagens.

3) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010225-41.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DOS ANJOS CAMILO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) da Exequente intimado 

a requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-46.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER BATISTA FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010074-46.2014.8.11.0020. REQUERENTE: JOAO FERREIRA BORGES 

FILHO REQUERIDO: WELBER BATISTA FRANCO Vistos, etc. 1. Intima-se a 

parte reclamante para que no prazo de 05 (cinco) dias comprove a 

entrega da mídia CD-R, citado nos requerimentos da impugnação a 

contestação ou traga a este juízo a cópia do mesmo, sob pena de 

preclusão. 2. Havendo a juntada do documento, abra-se prazo de 10 (dez) 

dias à parte reclamada para se manifestar sobre a prova acostada. 3. 

Após, voltem os autos concluso para deliberações. ALTO ARAGUAIA, 19 

de julho de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-61.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALTO ARAGUAIA-MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000303-61.2017.8.11.0020. REQUERENTE: JOAO BOSCO CARVALHO 

JUNIOR - ME REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 

ALTO ARAGUAIA-MT Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração Cível (Num. 12899303) manejado contra a sentença derradeira 

de evento Num. 12769012, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, 

buscando nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado 

em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. 

Marco Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não 
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consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 

163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, 

claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das referidas 

exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a devolução da 

matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. Dessarte, não 

se presta os embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão 

embargada havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do 

resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a 

jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, 

CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO 

ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. 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: 1000021-23.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000021-23.2017.8.11.0020. REQUERENTE: FRANCISCO ALMEIDA COSTA 

REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA - 

EPP Vistos. A parte autora alega que firmou contrato verbal de prestação 

de serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Conforme 

documentos trazidos em vários outros processos cujo demandam no polo 

passivo as mesmas partes promovidas nesta comarca, a primeira parte ré 

faliu. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. 

Assim, ex officio, considero a preliminar de ilegitimidade passiva da 

segunda reclamada, haja vista que a parte autora postula contra pessoa 

diversa da que lhe causou os danos supostamente relatados. Note-se que 

dos próprios documentos acostados à petição inicial se confirma que as 

cobranças são concernentes a empresa diferente da ré. Dessa forma, ex 

officio, considero a ilegitimidade passiva da segunda reclamada, por se 

tratar de parte diversa e alheia aos fatos narrados. Outrossim, nos termos 

do art. 8º da Lei n. 9.099/95, temos: Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. Sobre o tema é o entendimento majoritário, transcrevo: 

RECURSO CÍVEL. DEMANDA AFORADA CONTRA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Cuidando-se a demandada de sociedade 

empresária que teve sua falência decretada no curso do processo, 

impõe-se seja extinta a demanda, sem exame do mérito, posto que, nos 

termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, a massa falida não poderá ser 

parte em processo que tramite perante o Juizado Especial 2. Sentença 

anulada. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/95. (RI 0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO 

NELSON DE MIRANDA COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 

13/07/2016). Dessa forma, com a decretação de falência da primeira 

reclamada, este juizado torna-se incompetente para apreciar o caso em 

tela. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação das partes nos 

termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis que necessária apenas 

quando possível a correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 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: 8010144-92.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO VANJURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010144-92.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: JERONIMO VANJURA 

EXECUTADO: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA 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 manifestar-se quanto ao teor da certidão de 

movimentação Num. 11038241, para que procedesse a execução da 

sentença indicando bens à penhora, porém quedou-se inerte. 5. Consigno 

que o abandono da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai 

a confronto com os princípios da celeridade e economia processual, que 

permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante 

ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 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: 8010213-27.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010213-27.2016.8.11.0020. REQUERENTE: JUSTINO ANJOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, A parte autora alega que a reclamada alterou de forma unilateral 

o vencimento da sua fatura de consumo de energia elétrica (UC n. 

1562312) do dia 10 para o dia 03 de cada mês. Aduziu que tal alteração 

prejudica sua saúde financeira, uma vez que sobrevive do benefício 

recebido junto ao INSS, o qual lhe é pago todo dia 10. 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 de mérito 

ventilada, pois em conformidade com a documentação carreada pela parte 

ré, a alteração da titularidade da UC 1562312 se deu após o ingresso 

desta demanda. Passo, pois a análise do mérito. A parte autora alega que 

a reclamada alterou de forma unilateral o vencimento da sua fatura de 

consumo de energia elétrica (UC n. 1562312) do dia 10 para o dia 03 de 

cada mês. Aduziu que tal alteração prejudica sua saúde financeira, uma 

vez que sobrevive do benefício recebido junto ao INSS, o qual lhe é pago 

todo dia 10. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. De fato, incontroverso que houve 

a alteração da data de vencimento da fatura de consumo de energia 

elétrica da parte autora. Entretanto, não logrou êxito a demandante em 

produzir prova que demonstrasse que o defeito realmente lhe causou os 

danos ora postulados, uma vez que não consta nos autos nenhum 

protocolo de atendimento apontando a desejo de solução pela via 

administrativa ou mesmo a negativa da reclamada em não atender sua 

solicitação. De fato, a alteração da data trouxe prejuízo momentâneo ao 

reclamante, porém tais fatos não ultrapassaram a esfera do mero 

aborrecimento. Ressalto também que atualmente a fatura não está mais na 

titularidade da parte autora. Dessa forma, diante da insuficiência 

probatória do alegado pela parte autora, impossível dar outro caminho a 

demanda que não seja a improcedência. 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

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46997 Nr: 3163-35.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUSA HONORATO OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer os 

dados bancarios para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137367 Nr: 3014-58.2018.811.0008

 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: CELSO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136822 Nr: 2672-47.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO GONÇALVES BERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora Dra MARLI GUARNIERI 

DE LIMA OAB/MT 11.865, bem como dar ciência ao senhor SERGIO 

GONÇAVES BERIGO, que será realizado a pericia Medica no Centro 

Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil 

motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 21 de DEZEMBRO de 

2018 -SEXTA- FEIRA, por ordem de chegada a partir das 08:00 horas. 

Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131255 Nr: 7265-56.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora Dra MARLI GUARNIERI 

DE LIMA OAB/MT 11.865, bem como dar ciência a senhora MAURA ALVES 

DA SILVA, que será realizado a pericia Medica no Centro Integrado, 

localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos 

nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 21 de DEZEMBRO de 2018 

-SEXTA- FEIRA, por ordem de chegada a partir das 08:00 horas. Devendo 

o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137031 Nr: 2810-14.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA POLASTRINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação dos Advogados da parte autora Dr SAULO ALMEIDA 

ALVES OAB/MT13.615 Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 7.622, bem 

como dar ciência a senhora SONIA MARIA POLASTRINI, que será 

realizado a pericia Medica no Centro Integrado, localizado na Rua da 

Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos nessa Cidade de Barra do 

Bugres/MT, no dia 21 de DEZEMBRO de 2018 -SEXTA- FEIRA, por ordem 

de chegada a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os exames 

para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111895 Nr: 2837-65.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, CLEONICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora Dra MAIRA MOURA 

SOARES OAB/MT 13.934, bem como dar ciência a senhora CLEONICE 

RODRIGUES DA SILVA que representa MIKAELEN DA SILVA SOUZA, que 

será realizado a pericia Medica no Centro Integrado, localizado na Rua da 

Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos nessa Cidade de Barra do 

Bugres/MT, no dia 21 de DEZEMBRO de 2018 -SEXTA- FEIRA, por ordem 

de chegada a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os exames 

para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137205 Nr: 2914-06.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS LUCIA DA COSTA SIMITAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação dos Advogados da parte autora Dr SAULO ALMEIDA 

ALVES OAB/MT13.615 Dra MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 7.622, bem 

como dar ciência a senhora DOMINGAS LUCIA DA COSTA SIMITAN, que 

será realizado a pericia Medica no Centro Integrado, localizado na Rua da 

Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos nessa Cidade de Barra do 

Bugres/MT, no dia 21 de DEZEMBRO de 2018 -SEXTA- FEIRA, por ordem 

de chegada a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os exames 

para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137387 Nr: 3025-87.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO JOSE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR OAB/MT 13.423-A, bem como dar ciência ao senhor 

ELPIDIO JOSÉ RIBEIRO, que será realizado a pericia Medica no Centro 

Integrado, localizado na Rua da Alegria s/n. Jardim Oriente, próximo a mil 

motos nessa Cidade de Barra do Bugres/MT, no dia 21 de DEZEMBRO de 

2018 -SEXTA- FEIRA, por ordem de chegada a partir das 08:00 horas. 

Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52675 Nr: 3427-18.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR, GHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, dê-se vistas dos autos ao representante da 

Defensoria Pública para requerer o que de direito for, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108822 Nr: 1047-46.2016.811.0008

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Isto posto DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, decidindo o processo, 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.21. Sem ônus sucumbenciais e sem condenação em 

honorários (Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ).22. Intime-se o Ilustre 

Representante do Parquet.23. Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, ex vi do Art. 14, §1, da Lei Nº 12.016/2009. 24. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se com baixa.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52675 Nr: 3427-18.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR, GHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 83).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Havendo restrições em nome do requerido e/ou de veículos, determino 

as baixas necessárias das restrições eventualmente realizadas.

 5. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141734 Nr: 5994-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: MARCELO MELO DE ANDRADE, VALDINEI MELO DE 

ANDRADE, MARIA APARECIDA MELO DE ANDRADE, Leidiane da Silva 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 Trata-se de abertura de Inventário – Rito de Arrolamento Sumário 

requerido por Marcelo Melo de Andrade, Maria Aparecida Melo de 

Andrade, Valdinei Melo de Andrade, Leidiane da Silva Araujo, todos 

qualificados.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/38.

 Às fls. 62/65-vº, as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando os autos, verifica-se que todos os herdeiros são maiores, 

capazes e/ou devidamente representados.

As partes exibiram partilha amigável em favor de Marcelo Melo de 

Andrade, Maria Aparecida Melo de Andrade, Valdinei Melo de Andrade, 

Leidiane da Silva Araujo (fls. 62/65-vº), em relação aos bens deixados 

pelo falecido Valdeci Vieira de Andrade.

 Foram apresentadas as certidões negativas de tributos relativos ao 

falecido e aos bens do espólio, referentes às Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal, bem como a guia quitada de recolhimento do ITCD 

emitida pela Secretaria da Fazenda (fl. 46/56, 64/65), estando preenchidos 

todos os requisitos legais para homologação do presente arrolamento.

Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 

62/65-vº, relativa aos bens deixados pelo falecido Valdeci Vieira de 

Andrade, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros 

e, por consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III do Código de Processo Civil.

Cientifique-se a Fazenda Pública Estadual.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144596 Nr: 7636-83.2018.811.0008

 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 Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 65).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Havendo restrições em nome do requerido e/ou de veículos, determino 

as baixas necessárias das restrições eventualmente realizadas.

 5. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR SIMONE PEREIRA DA SILVA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500595-13.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR EMILIO MUSKOPFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15(quinze) dias Id do 

documento Intimem-se a parte executada EB COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, na pessoa do seu advogado e em não 

possuindo pessoalmente, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor de R$ 7.907,98, conforme planilha 

apresentada no Id. 6704449, devendo ser corrigidos até a data do efetivo 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Sem prejuízo da 

providência supra, determino sejam retificados os registros e a autuação, 

uma vez que se trata de Cumprimento de Sentença. Decorrido o prazo de 

quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista ao exequente para que 

se manifeste requerendo o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. “. 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: 1000716-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARANTES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARANTES NETO OAB - MT25147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000716-76.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO ARANTES FILHO 

Endereço: AMAZONAS, 211, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES 

Endereço: PRAÇA ANGELO MASSON, 1000, CENTRO, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Senhor(a): JOAO ARANTES FILHO 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: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/01/2019 Hora: 13:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 
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sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 7 de dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEANDRO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER JOSE ALVES OAB - MT24709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

 

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. 

1000700-25.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MAURICIO 

LEANDRO SILVA DE LIMA Endereço: rua buritis, l 08 q 06, jardim das 

palmeiras, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: AV. castelo branco, 406, 

centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA 

AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 2242, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78035-160 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: 22/01/2019 Hora: 13:40. 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, 7 de dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEANDRO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER JOSE ALVES OAB - MT24709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000700-25.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MAURICIO 

LEANDRO SILVA DE LIMA Endereço: rua buritis, l 08 q 06, jardim das 

palmeiras, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: AV. castelo branco, 406, 

centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA 

AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 2242, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78035-160 Senhor(a): REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 

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. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 201 de 452



Data: 22/01/2019 Hora: 13:40. 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. 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. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 7 de 

dezembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000948-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIRLEI DE CONTO ACCO (REQUERIDO)

ALBERTO LUIZ ACCO (REQUERIDO)

EVERTON ACCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000948-59.2018.8.11.0050; Valor causa: $118,991.79; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios, Diligências]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente o 

Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento da 

Carta Precatória recebida, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá 

através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias 

Online", aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de 

que seja possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.

(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

outubro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , 

Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: 

(65) 33822440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102067 Nr: 3023-88.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 14.Diante do exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) conceder ao requerente ELSO 

LUIZ ZANATTA a ADOÇÃO do maior ALYSON WILIAN RIBEIRO DE 

SOUZA, qualificadas nos autos, nos termo do art. 1619 do Código 

Civil.15.Expeça-se mandado ao 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca 

de Primavera do Leste, observando-se as formalidades legais previstas 

no art. 47 e parágrafos do Estatuto da Criança do Adolescente, a fim de 

retificar ao registro civil do maior, constando no assento o seguinte: 

ALYSON WILIAN RIBEIRO ZANATTA, filhos de Elso Luiz Zanatta e Simone 

Ribeiro, avós paternos Divino Zanatta e Mabilia Zanata, avós maternos 

Manoel Ribeiro e Antonia Souza Ribeiro, inscrevendo-se no registro civil a 

sentença, cancelando-se o registro original e lavrando-se outro com os 

nomes do requerente como pai da criança, e os nomes dos ascendentes 

destes como avós do maior, não registrando nenhuma observação sobre 

a origem do ato na certidão de registro.16.Isento de custas.17.P. 

I.C.18.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25772 Nr: 2400-10.2007.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BONFIM DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

1 – Compulsando os autos verifico a inexistência de instrumento de 

procuração nos autos que confere poderes específicos aos advogados 

para receber e dar quitação, na forma preconizada pelo artigo 105 do 

CPC, PROCEDA-SE a intimação dos causídicos subscritores para sanar a 

irregularidade ou apresentar dados bancários do sentenciado para 

liberação em nome desta, sob pena de não liberação do valor pleiteado e 

perdimento do mesmo.

 2 – Diante da certidão de fl. 93 e diante do pedido de fls. 150, verifica-se 

que a d. advogada Dra. Nilza Gomes Machry, não juntou aos autos a 

procuração ad judicia, assim, intime-a para juntada do documento hábil, 

sob pena de não ser revogada a decisão de fl. 150, ante a falta da 

capacidade postulatória.

3 – Da mesma forma, está sendo pleiteado pelo advogado Dr. Milton do 

Prado Gunthen, habilitado para atuar nos autos, assim, necessário a 

intimação de ambos os advogados para informar quem realmente está 

patrocinando os interesses do sentenciado.

4 – Os advogados deverão prestar as informações dos itens ‘2’ e ‘3’, no 

prazo de 48horas.

 5 – Renumerem-se as folhas de forma correta a partir da fl. 160.

6 – Realizados os atos acima consignados, venham os autos 

CONCLUSOS para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97243 Nr: 796-28.2018.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA HENRIQUE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYLLENA GUIZARDI T. M. 

BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal aos requerentes 

do benefício pensão por morte, devido desde o dia 06.08.2014 (data do 

óbito), observado prazo prescricional quinquenal, devendo ser rateada 

entre os beneficiários nos termos do art.77 da Lei 8.213/91.19.Deverá 

incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a partir de cada 

parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a tese de 

Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.20.Condeno a 

parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no 

percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, 

nos termos do Enunciado 178 do STJ.21.Deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.22.P. I.C.23.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.: 101003 Nr: 2503-31.2018.811.0050

 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): VALDIR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 25, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78499 Nr: 4327-30.2015.811.0050

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimadas as 

partes, na pessoa de seus advogados, para que, querendo, se 

manifestes acerca da carta precatória devolvida ás fls. 272/293 no prazo 

legal. Nada mais

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129203 Nr: 5327-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alferino Soares Canuto Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5327-91.2017.811.0051 – 129203.

Cumprimento provisório

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença, no qual, no decorrer do 

feito, verificou-se a cessação do benefício concedido judicialmente.

Conforme se verifica na decisão de p. 109/110, reconheceu-se a 

possibilidade de cessação administrativa de benefício anteriormente 

concedido pela via judicial, desde que a Autarquia Ré fundamente sua 

decisão por meio de laudo pericial que comprove o restabelecimento da 

capacidade laborativa do Exequente.

Dessa forma, concedeu-se ao Executado prazo razoável para 

apresentação do laudo pericial que teria concluído pela recuperação do 

Exequente, o que fundamentaria a cessação do benefício.

No entanto, o Executado deixou decorrer o prazo de forma inerte e, 

apesar de fazer reiteradas menções ao aludido laudo pericial, não trouxe 

aos autos sua cópia.

Tal fato torna impossível a corroboração da decisão administrativa pelo 

Juízo, eis que ausente qualquer demonstração de que, de fato, o 

Exequente tenha mesmo recuperado sua capacidade laborativa no 

decorrer do presente cumprimento de sentença.

Diante de tais fatos, impossível acolher a justificativa do Executado.

Isso posto, DETERMINO que o Executado, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, restabeleça o benefício concedido judicialmente, sem prejuízo das 

parcelas não recebidas durante o período da cessação do benefício.

Para tanto, INTIME-SE o Executado, por meio da Agência de Previdência 

Social para Acompanhamento de Decisões Judiciais (APS/ADJ), que atua 

junto ao INSS na Capital do Estado.

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):

 Cod. Proc.: 70404 Nr: 3283-12.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palma Tereza Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque Cassol - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT, TELMA RACHEL CANDIL - OAB:10292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Requerente , no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito, tendo e vista o lapso temporal decorrido, conforme 

requerido às fls. 106, sob pena de possível extinção do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75914 Nr: 877-47.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rota Serviços de Terraplanagem Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809, Paulo Camilo de Godoy - OAB:13405-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROTA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 

LTDA EPP, CNPJ: 01972880000120. atualmente em local incerto e não 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 03/04/2013.

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

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de ROTA SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM LTDA EPP, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Falta de pagamento de tributos., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 25618/2008, 10726/2009, 11277/2009, 

42412/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 3.176,40 - Valor Atualizado: R$ 3.176,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de bem 

prestigiar a citação pessoal do Executado, DETERMINO que se solicitem 

informações pelo Sistema Infojud e Sistema Siel, acerca de seu endereço 

atualizado.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, 

observando-se as advertências consignadas na decisão inicial.Do 

contrário, se impossível a localização da Parte, DEFIRO, desde logo, o 

pedido de citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, esgotado o prazo sem 

manifestação, INTIME-SE o Exequente, por meio do seu Procurador, para 

que requeira o que de direito.Por fim, POSTERGO para depois da penhora 

a nomeação de Curador ao Executado. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 04 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 06 de dezembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122897 Nr: 2388-41.2017.811.0051

 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: MRGDS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15( quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão 

do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001284-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA IVONILDE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONNE RODRIGO STUCH TONELLO - COMERCIO - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), 

para que apresente justificativa acerca da ausência na audiência de 

conciliação, sob pena de multa, bem como indicar o atual endereço da 

parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção. É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 7 de dezembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72788 Nr: 1777-64.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline de Aquino Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Técnica Educacional da Lapa - 

FAEL, Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Redua 

Leonardecz - OAB:OAB/PR 61.262, Damien Zambellini - 

OAB:OAB/GO 19.561, Erion Schlenger de Paiva Maia - OAB:OAB/TO 

5.075, Fabricyo Teixeira Noleto - OAB:2937, Genivan Caetano de 

Almeida - OAB:OAB/TO 5.290, Jaiana Milhomens Gonçalves - 

OAB:OAB 2937/TO, Joyce Silva Lustosa - OAB:OAB/TO 5.092, Kellen 

Moro Teixeira - OAB:OAB/PR 42.232, Renata Cerci Pompermayer 

Ruschel - OAB:OAB/PR 40.884, Simone Zonari Letchacoski - 

OAB:18445-PR

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82196 Nr: 1946-80.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Jose da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Magalhaes - 

OAB:OAB/MT 17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108445 Nr: 1972-10.2016.811.0051

 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: Glaci Casola Benetti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 2743-56.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelvis Gonçalves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A
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 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85387 Nr: 3939-61.2014.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AESM, AdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Magro - OAB:7316/B

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99724 Nr: 3957-48.2015.811.0051

 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: Dow Agrosciences Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 “[...] Diante do exposto, considerando que transcorreu o prazo para o 

cumprimento da obrigação antes do deferimento do pedido de 

recuperação judicial e não houve o oferecimento de embargos, DECLARO, 

nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, CONSTITUÍDO, de pleno direito, o 

título executivo judicial. [...]” (ref. 32).Não isso bastasse, nota-se que o 

subscritor da petição em questão não possui procuração outorgada pelo 

Requerido.Por conseguinte, em atenção ao requerimento de ref. 39, 

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do encerramento do prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação, independentemente de nova notificação, para 

interposição de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias 

arroladas no art. 525, § 1º, do NCPC.Feito o pagamento, AUTORIZO, desde 

logo, a transferência do valor depositado a conta corrente a ser 

especificada pela Parte Exequente. Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Não havendo pagamento espontâneo, 

DETERMINO a abertura do procedimento de cumprimento de sentença, com 

a devida alteração no Sistema Apolo e na capa dos autos.Sem prejuízo, 

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 05 de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98537 Nr: 3595-46.2015.811.0051

 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: Paulo Narciso Medeiros Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC c/c 

artigo 1.239, caput, do CC, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de 

usucapião para DECLARAR o domínio de PAULO NARCISO MEDEIROS 

MARIA sobre o lote 09 da Quadra 50, registrado sob a matrícula nº 11.198, 

do Loteamento Jupiara, Localizado nesta urbe.A presente sentença 

constitui título hábil para registro no Cartório de Registro de Imóveis, 

consoante dispõe o artigo 1.241, parágrafo único, do Código Civil. 

CONDENO a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado para o respectivo registro no CRI, ex vi o disposto nos artigos 

167, inciso I, item 28, c/c 168 e 226, todos da Lei nº 6.015/73.Atendidas as 

determinações, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde, 14 de 

novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112969 Nr: 3860-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva ME, Alexandre da Silva

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

apresentada na ref. 24. No mais, DETERMINO a intimação da Parte 

Exequente para que INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO 

da execução. Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde 

logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Decorrido 01 (um) ano sem a 

indicação de bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou o 

advento do prazo prescricional, contado a partir do término do período de 

suspensão.Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, 

bens de propriedade da parte executada, o processo será desarquivado 

para prosseguimento da execução (art.921, §3º, do NCPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 26 de novembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133427 Nr: 7596-06.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Argitec Indústria e Comércio de Produtos Cerâmicos 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Produtos Cerâmicos Faat Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7596-06.2017.811.0051 (Código 133427)., .... 

Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de 

garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco 

de dano, o que não restou evidenciado na hipótese. (AI 91719/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 

03/03/2017).Destarte, INDEFIRO o pedido de aplicação do efeito 

suspensivo.INTIME-SE a embargada, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 920 do novo CPC.A seguir, VOLTE-ME conclusos para 

julgamento ou designação de audiência, caso necessário (art. 920, II do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 30 de 

novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 1087-30.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Processo nº 1087-30.2015.811.0051 (Código 91140).

 Cumprimento de Sentença.

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Demércio Luiz Gueno, 

em desfavor de HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, ambos já 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o pagamento no 

valor de R$ 3.802,88 (três mil, oitocentos e dois reais e oitenta e oito 

centavos) (ref. 57).

Por corolário, a parte exequente concorda com o valor depositado e 

requer a expedição de alvará eletrônico com a transferência para a conta 

bancária indicada (Ref. 61).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (Ref. 61).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da parte exequente, 

observando a conta indicada à ref. 61.

Sem custas e despesas processuais.

Publique-se e intimem-se.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124475 Nr: 3109-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Pessoa Lima, Amizael Duarte dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Ricardo Alexandre Viana, de que fora 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2019, às 14h30min de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81158 Nr: 1257-36.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katieli Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 .Disposições finais: Portanto, CONDENO a Acusada Katieli Lima a cumprir 

a pena privativa de liberdade 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão, devendo ser cumprida em regime semiaberto.Concedo a Ré o 

direito de recorrer em liberdade.Impossível a substituição ou a suspensão 

da pena do Acusado, eis que inocorrentes os requisitos previstos nos 

arts. 44 e 77 do Código Penal. Deixo de condenar a Acusada nas custas 

processuais, em razão de sua situação econômica. Da sentença, 

intime-se o Ministério Público, o Advogado e a Acusada pessoalmente, 

indagando-lhes sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante 

termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único da 

C.N.G.C./MT.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, 

lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Não há objetos apreendidos.Publique-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se.Campo Verde/MT, 5 de dezembro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUMA DE ALVARENGA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora para, no prazo 

legal, se manifestar do pagamento juntado aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

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))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANA MIRANDA STROMBERG (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo legal, indicar endereço atualizado da 

executada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KERRL LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

juntado aos autos no ID: 16809198. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NALZITA CAMPOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

juntado aos autos no ID: 16809191. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA DE JESUS CONCEICAO (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 25/02/2019, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 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: 1002488-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA 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 25/02/2019, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI MARIA DE PAULA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-67.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALESSANDRO LORENSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDA TERESINHA DADALT (EXECUTADO)

TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010015-67.2011.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para solicitar ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema RENAJUD, o bloqueio do 

veículo NISSAN INFINIT MOD: FX35, CHASSI JN8AS1MW4BM141608, 

GASOLINA, ANO: 2011/2011, eventualmente cadastrado em nome da 

Executada Neida Terezinha Dadalt. Em sendo o caso, DETERMINO, desde 

logo, a indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de 

circulação, nomeando, desde logo, a Exequente como Depositária. Caberá 

à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente, no prazo de 

15(quinze) dias. Infrutífera a providência retro, INTIME-SE a Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens penhoráveis sob pena de 

extinção ou, requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de dezembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELZA HENCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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 : 

1001746-17.2018.811.0051 Polo Ativo: NOVA CONCORDIA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Polo Passivo: MARCIA ELZA HENCHES 

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 NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME contra MARCIA ELZA HENCHES objetivando cobrança de valores 

referente a venda de produtos. Devidamente citada para comparecer a 

audiência de conciliação conforme AR positivo juntado aos autos (Id 
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15828314), a parte reclamada não compareceu em audiência, conforme 

consta no termo (id 16321338) bem como não apresentou contestação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito De início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço 

da Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida 

por terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: 

“Enunciado 5: A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor.” Assim, apesar de devidamente citada, conforme AR de 

Citação positivo juntado aos autos (id 15828314), a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação (id 16321388), tampouco 

apresentou defesa nos autos, porém, até a presente data, não firmou 

qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação 

dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 15828314), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observam dos Boletos assinados, instrumentos de 

protestos (Id 15376567) e calculo do débito anexo a inicial. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial Boletos 

assinados, instrumentos de protestos (Id 15376567) e calculo do débito, 

representando o montante devidamente atualizado de R$ 13.186,21, 

comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não há, 

senão a procedência da ação. II - 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 a efetuar o pagamento de R$ 13.186,21 (treze mil cento e 

oitenta e seis reais e vinte e um centavos) referente à compra de produto; 

2- Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; 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, 07 de dezembro 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, 07 de dezembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-71.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010146-71.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o pagamento da condenação, 

conforme documentos acostados aos autos no ID 16834638. A parte 

Exequente, por sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo 

levantamento (ID 16848226). 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 16834638, em 

favor da Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de 

ID 16848226. 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, 07 de dezembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000310-57.2017.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada se insurge quanto ao pedido do Exequente de pagamento do 

valor faltante, sustentando, em suma, haver excesso de execução. 

Efetuou o depósito do valor faltante, como garantia do juízo. A parte 

Exequente, por sua vez, pugnou pela procedência parcial da impugnação 

apresentada, requerendo o levantamento parcial dos valores depositados 

nos autos pelo Executado. Decido. A controvérsia entre as partes 

cinge-se, em suma, pela quantia remanescente em execução. Diante da 

apresentação de cálculos por ambas as partes, este Juízo, de ofício, 

realiza o cálculo acerca do débito executado, em anexo. Nessa linha, 

considerando a condenação fixada em sentença (R$ 5.000,00), acrescida 

de correção monetária pelo INPC, desde a condenação (01.12.2017 – ID 

9045984) e juros moratórios de 1,0% ao mês (simples), devidos desde o 

evento danoso (27.08.2018), chega-se a quantia de R$ 5.750,00 (cinco 

mil, setecentos e cinquenta reais). Consigna-se, ademais, que a correção 

monetária foi corrigida até a data de 11.12.2017, quando houve o 

pagamento voluntário pela parte Executada (ID 11118985). Portanto, tendo 

em vista que a parte Executada realizou o pagamento voluntário do valor 

de R$ 5.821,46 (cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e seis 

centavos), vê-se que pagou a mais o valor de R$71,46 (setenta e um reais 

e quarenta e seis centavos). Por corolário, a quantia remanescente de 

R$71,46 (setenta e um reais e quarenta e seis centavos, corrigida e 

atualizada até a presente data, totaliza R$73,67 (setenta e três reais e 

sessenta e sete centavos). Como se vê, a Exequente nada mais tem a 

receber da Executada, ao revés, recebeu a mais do valor efetivamente 

devido. Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido aduzido pela 

parte Executada, por meio da Impugnação à Execução. Por consequência, 

DETERMINO, a restituição do valor de R$73,67 (setenta e três reais e 

sessenta e sete centavos), em favor da parte Executada, em conta a ser 

indicada por ela. Igualmente, quanto ao valor depositado pelo Executado 

no ID 11583161, DETERMINO a restituição à parte Executada, em conta 

indicada por ela. Por fim, face à quitação do débito, julgo extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde – MT, 07 de 

dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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 : 

1001205-81.2018.811.0051 Polo Ativo: AGROMAIS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES - EIRELI Polo Passivo: ABRANGE NEGOCIOS 

EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO TELEMARKETING LTDA - ME Vistos em correição. 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. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

15245052), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer, fazendo-se necessário a homologação do acordo e 

como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa convencionado entre as partes 

Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do 

feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por 

tais considerações, HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução 

do mérito ante o acordo celebrado entre as partes. 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, 07 de dezembro 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 , 07 de dezembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000274-47.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SONNIDELANE CORDEIRO DOS SANTOS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Adriano Cabral Ferreira (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Através da presente impulsiono os autos ao 

requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, 

no prazo legal, tendo em vista a contestação apresentada pelo 

representante do polo passivo (ID 16777845). Canarana-MT, 7 de 

dezembro de 2018 ISADORA MARIA DE SOUZA BRITO Técnico Judiciário

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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte Requerente na 

pessoa de suas ADVOGADAS DRA VERA REGINA MARTINS - 

OAB/RS0034607A e DRA ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB/PR 

34.524, 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 Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28861 Nr: 366-52.2012.811.0029

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EMILIO TIESCA - 

OAB:OAB/SC 8.599, João Eduardo Schmidt - OAB:31648/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 534 do CPC, a fim de declarar a 

exigibilidade dos valores referentes à condenação de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios.Por fim, intime-se o exequente para 

apresentar memorial de cálculo atualizado do valor da 

condenação.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12200 Nr: 548-48.2006.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Gnadt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Milton Batista Pedreira - OAB:7522/MS, 

Roseli Câmara de Figueiredo Pedreira - OAB:5359/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Intime-se o executado, para, em dez dias, comprovar o saldo 

remanescente em seu favor, constante em conta única.

Quedando-se inerte, certifique-se a secretaria e retornem os autos ao 

arquivo.

 Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27512 Nr: 1381-90.2011.811.0029

 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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR NICOLAI, EVERTON NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 

14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 625, a fim de ser suspensa a hasta pública e o 

presente feito.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação.
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 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70980 Nr: 4175-40.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA - OAB:, 

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - OAB:OAB/MT 19171/O

 Certifico que intimo a parte Requerida na pessoa de seu Procurador Dr. 

Deuziano Ferreira dos Santos para que apresente à Defesa Prévia no 

prazo de 10 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-07.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RAFAEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 31/01/2019 16:10 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001279-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL BUSSIKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO HUGO SZEZUPIOR DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1001279-22.2018.8.11.0024. Parte Autora: GENTIL BUSSIKI. Parte Ré: 

REGINALDO HUGO SZEZUPIOR DOS SANTOS. Vistos etc. Observo que 

não há pedido de gratuidade e, tampouco, não há guia de recolhimento de 

custas e taxa judiciária vinculada ao processo. Assim determino a emenda 

à inicial, na forma do art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que o patrono proceda e comprove nos autos a vinculação, sob pena de 

indeferimento. Cumprida a determinação, conclusos para análise da 

liminar, com urgência. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000188-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSALIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000188-91.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do CPC, constata-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. No que tange à prescrição quinquenal alegada como prejudicial 

de mérito pela parte requerida, entendo que a sua apreciação deve ser 

postergada para o momento em que o processo for sentenciado, uma vez 

que, nesta oportunidade, é que será apreciado se a parte requerente faz 

jus ou não ao benefício. Outrossim, observa-se que não há outras 

questões pendentes para esta fase processual, de modo que declaro 

saneado o processo. II. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o 

art. 357, III, do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao 

autor provas os fatos constitutivos de seu direito (os requisitos legais 

para a concessão do benefício previdenciário pretendido), e ao requerido 

os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. III. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. IV. Após, diante da presença de interesse de 

incapaz, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que manifeste 

no mesmo prazo. V. Cumpridas as determinações anteriores, venham os 

autos conclusos. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 6 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BERTILDO DE FRANCA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000420-06.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Decorrido o prazo para 

contestação, conforme certidão lavrada à fl. 96, reconheço a revelia do 

ente requerido, nos termos do que estabelece o art. 345, II, do CPC, 

deixando de aplicar os efeitos materiais, a considerar a indisponibilidade 

dos direitos em questão. II. Dessa forma, intime-se a parte autora, para 

que, no prazo de 15 dias, especifique as provas que pretendem produzir 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. III. 

Certifique-se eventual silêncio. IV. Intimem-se. V. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 6 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000499-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000499-82.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Cumprida a decisão anterior, 

acolho a emenda à inicial, o que faço para recebê-la. Defiro o pedido de 

gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do 

CPC/2015. 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. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), devendo na 

oportunidade especificar as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade. Em sendo o caso de perícias assistencial ou médica, 

deverá apresentar seus quesitos e, eventualmente, indicar assistente 
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técnico. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de 

igual modo, apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, na 

oportunidade e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76853 Nr: 3247-12.2015.811.0024

 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: José Mura Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Schutze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34415 Nr: 344-77.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lara Tatiane de Araújo Carvalho, Fabiana 

Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Cursino Jorge - 

OAB:2330/MT, Antonio Ary Franco Cesar - OAB:OAB/SP 123.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 24 de janeiro de 2019, às13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33821 Nr: 2641-28.2008.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Virginia Pimenta Faria

 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 legal, 

acerca da certidão de fl. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84175 Nr: 3006-04.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Secretário de Saúde - João Batista Pereira da Silva, 

Procuradoria Geral do Estado

 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 intimar a 

parte autora acerca da sentença prolatada os autos, a seguir transcrita: 

"DISPOSITIVO. Dessa forma, indefiro a petição inicial e, por consequência, 

julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

321, parágrafo único e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento de custas e taxas processuais. Intime-se. 

Transitada em julgado a ação, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97880 Nr: 4850-52.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Rodrigues Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos etc.

Considerando o interesse da parte requerida em realizar acordo, 

designe-se data no CEJUSC para tanto.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104955 Nr: 1889-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emílio Candia Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELE DE LIMA MUNIZ - 

OAB:8943/O

 Vistos, etc.Na defesa prévia de fls. 480-508, o réu sustenta, 

preliminarmente, a inépcia da denúncia e, no cerne da questão, a 

absolvição sumária.A inépcia da exordial acusatória, prevista no artigo 

395, inciso I, do CPP ocorre quando a denúncia, nas palavras de 

Guilherme de Souza Nucci, “não se presta aos fins aos quais se destina, 

vale dizer, não possuir a menor aptidão para concentrar, 

concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao 

réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, 

assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa” (in 

Código de Processo Penal Comentado, editora Revista dos Tribunais, 9ª 

edição, p. 716).No caso, a peça acusatória tanto possui aptidão para 

deflagrar a persecução penal em juízo que a defesa inicial do réu, como 

se verá adiante, debruça à saciedade sobre a imputação, rebatendo-a 

ponto a ponto.Ora, se fora suficiente para o exercício correto do 

contraditório, então, é lógico, não há que se falar em inépcia, mesmo 

porque descreve de forma clara a situação que gerou o oferecimento da 

denúncia.Depois, no que tange à absolvição sumária, a denúncia tem 

sedimento, por exemplo, com base nas declarações da vítima. Não custa 

recordar que a absolvição sumária somente deve ser aplicada diante de 

um quadro em que não haja dúvidas. Portanto, se há contradições, há 

dúvidas e, por isso, não é o caso de lançar mão do artigo 397 do 

CPP.Logo, INDEFIRO o pedido de inépcia da inicial e de absolvição sumária, 

uma vez que os autos reclamam dilação probatória.Assim, apresentada a 

defesa pelo envolvido, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 16 de maio de 2019, às 13h30min.Proceda-se a intimação do 

acusado, de sua Advogada (via DJE) e do Ministério Público.Na audiência 

serão inquiridas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como, 

interrogado o acusado.Caso o réu ou alguma das testemunhas não 

possua endereço nesta comarca, desde já depreco o ato de oitiva à 

comarca correspondente ao endereço do sujeito arrolado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96386 Nr: 4170-67.2017.811.0024

 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: Joacy Alves do Bomdispacho, Joelma Alves de Oliveira, 

Leonora Jacinta do Rosário Pessoa, Maria Osvaldina Carmo da Silva, José 

Jerônimo de Jesus, JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, NAUM DOMINGOS 

ALVARENGA, PAULO RODOLFO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

JOACY ALVES DO BOMDISPACHO e outros ingressaram com ação de 

indenização c/c danos morais e obrigação de fazer em desfavor de 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

 Em 15/03/2018 a gratuidade foi indeferida e determinada a intimado o 

pagamento, sob pena de indeferimento da inicial.

À fl. 57 certificou-se o decurso de prazo para o autor emendar a inicial.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

 Verifico que, devidamente intimado, o autor não emendou a inicial, mesmo 

advertido sobre o indeferimento da inicial.

Portanto, demonstra não mais ter interesse na demanda, e tampouco 

obedecendo à decisão proferida por este juízo.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo 

único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais. Proceda-se 

conforme dispõe a CNGC em relação às custas processuais, caso não 

quitadas.

Intime-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito à 

instância superior independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado a ação, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85615 Nr: 3617-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: LEADRO MOTTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Leandro Motta da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de ato 

jurídico em desfavor de Antônio Carlos Parente Macedo de Andrade.

 Requereu a autora, à fl. 197-198, a desistência do feito.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas pelo autor, haja vista que o requerido não foi citado.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106383 Nr: 2452-98.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos, etc.

Como os autos não revelam qualquer hipótese de absolvição sumária, 

prevista no artigo 397 do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de Maio de 2019, às 13h30min.

Por conseguinte, intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas 

arroladas pela acusação/defesa de fls. 02 e 48/49 nos devidos 

endereços, fazendo constar no expediente as advertências de praxe.

Havendo testemunhas residentes em outra Comarca, expeça-se a 

competente carta precatória para inquirição.

Intimem-se. Requisitem-se.

 Intime-se o advogado do acusado via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94304 Nr: 3060-33.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra, Angelina Benedita 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO, Tatiany de Almeida 

Ribeiro, Cleudson Luiz Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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

manifeste nos autos apresentado os dados necessários para notificação 

do requerido Dênio Peixoto Ribeiro.

 II. Apresentada as informações mencionadas no item anterior, cumpra-se 

a comunicação processual.

 III. Nada requerendo, retornem os autos com vistas ao Ministério Público.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87152 Nr: 4261-94.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio de Souza Neves

 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:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, pelos motivos declinados na inicial.

 A parte executada foi citada e o feito correu diante da normalidade.

 Na petição retro, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada e requereu a extinção do presente feito e a devolução dos 

valores bloqueados ao executado.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito tributário, desta feita, julgo extinto o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação 

do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 
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honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu azo ao 

ajuizamento da demanda.

Intime-se a parte executada para fornecer os dados bancários para 

devolução dos valores bloqueados. Informado, expeça-se, incontinenti, 

alvará de levantamento.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96948 Nr: 4431-32.2017.811.0024

 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: EFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDMMM, EMMF, IBVDMMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:19112/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes, 

conforme termo retro.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

DISPOSITIVO.

Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem 

como para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC.

Não havendo acordo acerca dos honorários, cada parte arcará com o 

pagamento de seus respectivos patronos. Condeno o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais.

Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada, oficiando-se ao 

Cartório de Registro Civil para que promova a inclusão do genitor 

EVANDRO MELO MOREIRA e dos avós paternos DARCI MELO MOREIRA e 

SILVINO MOREIRA DA SILVA, passando a autora a se chamar 

EVANDRIELI FERREIRA DE MELO MOREIRA.

Intimem-se as partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87133 Nr: 4251-50.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIOPE NUNES BARROS E ESPOSA

 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:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do requerido, verifico que não 

demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, assim, 

por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87201 Nr: 4303-46.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Andrade Valdasca

 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:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do requerido, verifico que não 

demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, assim, 

por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 4470-63.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA SERRA

 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:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do requerido, verifico que não 

demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, assim, 

por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art.256, §3º do 
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CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87126 Nr: 4244-58.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedicto de Fiqueiredo

 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:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do requerido, verifico que não 

demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, assim, 

por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87215 Nr: 4317-30.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S N de Oliveira " Giovanni Imóveis "

 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:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do requerido, verifico que não 

demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, assim, 

por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87288 Nr: 4388-32.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOISE CURVO DE ARRUDA

 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:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do requerido, verifico que não 

demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, assim, 

por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87347 Nr: 4448-05.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER ARRUDA DE ALMEIDA E OUTROS

 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:

 Vistos, etc.

Embora a parte requeira a citação por edital do requerido, verifico que não 

demonstrou nos autos que esgotou todos os meios de localizá-lo, assim, 

por ora, INDEFIRO A CITAÇÃO EDITALICIA.

Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art.256, §3º do 
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CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra 

ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a 

autora providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo a autora 

providenciar o necessário.

 Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76467 Nr: 3049-72.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KJCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:2398 

TO/10.917A, Rodrigo Direne de Moraes - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se eo executado no endereço declinado na ref. 55, expedindo-se a 

competente carta precatória.

Após, com o retorno e o decurso de prazo para resposta ou pagamento 

do débito, dê-se vistas ao autor e, posteriormente, ao Ministério Público 

para parecer.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83777 Nr: 2787-88.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de Fevereiro 

de 2019, às 13h30mim para ouvir as partes e as testemunhas.

II. Advirtam-se as partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “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”.

III. Intimem-se as partes através de seus advogados, via DJE.

IV Consoante certidão de ref. 96, indefiro o pedido de ref. 95.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77919 Nr: 323-91.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Carlos de Arruda

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, constata-se que o pedido de 

aposentadoria postulado pela parte autora se funda no fato de quando do 

primeiro requerimento administrativo, o requerente era segurado 

obrigatório da previdência social, uma vez que estaria a exercer atividade 

laboral remunerada.

 Dessa forma, conquanto tenham as partes manifestado desinteresse na 

produção de provas, como forma de esclarecer a situação dos autos é 

necessário verificar, mediante documento oficial, o número de 

contribuições do requerente. Portanto, intime-se o INSS para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente nos autos o extrato de contribuição 

previdenciária do requerente DANIEL CARLOS DE ARRUDA (CPF n° 

205.945.691-68). Acaso reste a autarquia silente, intime-se pessoalmente 

o Gerente da APS-ADJ de Cuiabá, para, no prazo improrrogável de 3 

(três) dias, cumprir a ordem judicial.

Com a juntada do documento, intime-se a para autora para que manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105232 Nr: 1987-89.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Duarte Figueiredo, Jafter Junior Reis 

Araujo, Walter Aurélio Oliveira da Cruz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, Defensor(a) Público(a) - OAB:, FABIANA DE 

ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910

 vistos etc.

Vistas ao Dr. André Luis Domingos para que apresente as alegações 

finais, no prazo de 5 dias, sob as penas da lei.

No tocante ao réu Fernando, as alegações já foram apresentadas.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99490 Nr: 5548-58.2017.811.0024

 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: Osvaldina de Oliveira Vitorino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99495 Nr: 5552-95.2017.811.0024

 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: ROBSON CARLOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 
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agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99505 Nr: 5556-35.2017.811.0024

 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: Sebastião Eronides Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99520 Nr: 5566-79.2017.811.0024

 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: SUZY REGINA SIQUEIRA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79412 Nr: 927-52.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Serafim Bertoloto

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:MT 8143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, razão por que resolvo o mérito da ação, e por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I do CPC.Deixo de condenar a requerente nas custas e despesas 

processuais por ser beneficiária da justiça gratuita.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79570 Nr: 996-84.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Robles Rodrigues dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, razão por que resolvo o mérito da ação, e por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I do CPC.Deixo de condenar a requerente nas custas e despesas 

processuais por ser beneficiária da justiça gratuita.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74803 Nr: 2308-32.2015.811.0024

 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: Edson Coelho da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, cumpra-se a decisão anterior, 

remetendo-se os autos ao Juizado da Fazenda Pública desta Comarca.

 Sem prejuízo do exposto, nego provimento aos aclaratórios, já que 

inexiste omissão/contradição/obscuridade na decisão anterior, 

pretendendo a parte embargante rediscuscutir o mérito da decisão 

anterior, o que é incabível pelo meio processual utilizado.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 

OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. 

CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. 

ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de 

declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao 

saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não 

se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, 

sob a alegação de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o 

reexame do acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses 

discutidas nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo 

analítico, o acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses 

processuais eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção 

não tem competência para esclarecer omissão a respeito do momento 

processual a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido 

apenas no acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em 

consideração que a Seção sequer conheceu dos embargos de 

divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, 

EDcl nos EREsp 1035444 AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 

DJe 19/05/2015 – sem grifo no original)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74806 Nr: 2310-02.2015.811.0024

 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: Maria Madalena Monteiro Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, cumpra-se a decisão anterior, 

remetendo-se os autos ao Juizado da Fazenda Pública desta Comarca.

 Sem prejuízo do exposto, nego provimento aos aclaratórios, já que 

inexiste omissão na decisão anterior, pretendendo a parte embargante 

rediscuscutir o mérito da decisão anterior, o que é incabível pelo meio 

processual utilizado. ~

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 

OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. 

CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. 

ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de 

declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao 

saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não 

se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, 

sob a alegação de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o 

reexame do acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses 

discutidas nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo 

analítico, o acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses 

processuais eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção 

não tem competência para esclarecer omissão a respeito do momento 

processual a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido 

apenas no acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em 

consideração que a Seção sequer conheceu dos embargos de 

divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, 

EDcl nos EREsp 1035444 AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 

DJe 19/05/2015 – sem grifo no original)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74810 Nr: 2312-69.2015.811.0024

 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: Sebastião Mário de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, cumpra-se a decisão anterior, 

remetendo-se os autos ao Juizado da Fazenda Pública desta Comarca.

 Sem prejuízo do exposto, nego provimento aos aclaratórios, já que 

inexiste omissão/contradição/obscuridade na decisão anterior, 

pretendendo a parte embargante rediscuscutir o mérito da decisão 

anterior, o que é incabível pelo meio processual utilizado.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 

OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. 

CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. 

ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de 

declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao 

saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não 

se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, 

sob a alegação de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o 

reexame do acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses 

discutidas nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo 

analítico, o acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses 

processuais eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção 

não tem competência para esclarecer omissão a respeito do momento 

processual a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido 

apenas no acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em 

consideração que a Seção sequer conheceu dos embargos de 

divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, 

EDcl nos EREsp 1035444 AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 

DJe 19/05/2015 – sem grifo no original)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99457 Nr: 5527-82.2017.811.0024

 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: MARIA MARLI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99373 Nr: 5478-41.2017.811.0024

 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: Ediel Alexandre Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Preclusa a presente decisão, proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo.Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96226 Nr: 4087-51.2017.811.0024

 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: PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFS(c, SASF, RAS, KAS, NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:17803/O

 Vistos etc.

Considerando que as partes presentes na audiência de conciliação no 

CEJUSC pugnaram pela suspensão do feito até a realização do exame de 

DNA e o mesmo já aportou nos autos, certifique-se o decurso de prazo 

para apresentação de contestação pelos citados.

Quanto aos demais, CITE-OS por hora certa, e caso não seja possível a 

sua localização, desde já determino a intimação do autor para fornecer 

novo endereço.

Aportado o endereço, cite-se, expedindo, se necessário, carta precatória.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68093 Nr: 3334-02.2014.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMIDA ELOY DA PAIXÃO DIAS

 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:

 Vistos etc.

Diante do teor do acórdão ref. 49, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71844 Nr: 1017-94.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovercil de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.

Como os autos não revelam qualquer hipótese de absolvição sumária, 

prevista no artigo 397 do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de abril de 2019, às 14h30min.

Por conseguinte, intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela 

acusação/defesa de fl. 02 nos devidos endereços, fazendo constar no 

expediente as advertências de praxe.

Havendo testemunhas residentes em outra Comarca, expeça-se a 

competente carta precatória para inquirição.

Intimem-se. Requisitem-se.

 Intime-se a advogada do acusado via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99456 Nr: 5526-97.2017.811.0024

 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: Maria José Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99416 Nr: 5503-54.2017.811.0024

 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: GERALDINA DA GLÓRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70175 Nr: 467-02.2015.811.0024

 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: Vilma da Silva Carvalho, MARINALVA FERREIRA DE 

ALMEIDA, José Marcos, ROSILENE FERREIRA DE ALMEIDA, LUCIANO 

FRANCISCO DA SILVA, EDNEY FLORENTINO BORGES PORTO, Paulo José 

de Souza, MARIA DE FATIMA NEVES PEREIRA, ELIAS LOPES DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Nova 

Brasilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Preclusa a presente decisão, proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo.Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 5900-16.2017.811.0024

 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: Helge Karen Hammstein Piper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99419 Nr: 5506-09.2017.811.0024

 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: Isaias Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 100168 Nr: 5904-53.2017.811.0024

 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: Ozelita Lopes de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100619 Nr: 6076-92.2017.811.0024

 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: Deusdedite Benedito Lucialdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso nos autos do IRDR n° 85560/2016, conforme noticiado no 

ofício circular n° 356/2018-DAPI-CGJ, após o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora, acaso seja mantida a 

decisão deste juízo, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos da decisão anterior.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000298-90.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do CPC, observa-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que DECLARO saneado o processo. II. 

Para análise da controvérsia judicial, necessária realização de perícia 

médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. 

Desta feita, nomeio como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. III. O 

exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas. Para a realização da perícia, observem-se as seguintes 

determinações: a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o 

tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015); b) Após, deverá a secretaria deste 

Juízo designar data e hora para realização da perícia nas dependências 

do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, intimando-se para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, as 

partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

atual quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). c) 

Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos das partes e deste Juízo, que indica como seus 

os quesitos unificados aprovados pela Recomendação Conjunta n° 1/2015 

do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença 

ou Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização dos exames periciais, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação para apreciação judicial. Aportado o laudo aos 

autos, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo 

o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já 

FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. IV. Manifestando-se as partes 

quanto ao teor do laudo médico pericial, ou certificado o transcurso do 

prazo para tal finalidade, solicite-se o pagamento do perito junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia da presente 

nomeação. V. Oportunamente será deliberado quanto à necessidade de 

realização de audiência de instrução. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de dezembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINDO CORREA DE PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000189-76.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do CPC, observa-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que declaro saneado o processo. II. Para 

análise da controvérsia judicial, necessária realização de perícia médica 

na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. Desta 

feita, nomeio como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. III. O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC); b) Após, deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora 

para realização da perícia nas dependências do Fórum da Comarca, 

conforme sua disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com 

tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, as partes e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e atual quadro clínico de 

sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). c) Advirta-se o perito 

nomeado de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos 

das partes e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 1/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização dos exames periciais, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 
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por escrito essa situação para apreciação judicial. Aportado o laudo aos 

autos, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo 

o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já 

FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. IV. Manifestando-se as partes 

quanto ao teor do laudo médico pericial, ou certificado o transcurso do 

prazo para tal finalidade, solicite-se o pagamento do perito junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia da presente 

nomeação. V. Oportunamente será deliberado quanto à necessidade de 

realização de audiência de instrução. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de dezembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000210-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY PINHEIRO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000210-52.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do CPC, observa-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para 

esta fase processual, de modo que declaro saneado o processo. II. Para 

análise da controvérsia judicial, necessária realização de perícia médica 

na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. Desta 

feita, nomeio como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. III. O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC); b) Após, deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora 

para realização da perícia nas dependências do Fórum da Comarca, 

conforme sua disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com 

tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, as partes e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e atual quadro clínico de 

sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). c) Advirta-se o perito 

nomeado de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos 

das partes e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 1/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização dos exames periciais, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação para apreciação judicial. Aportado o laudo aos 

autos, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo 

o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já 

FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. IV. Manifestando-se as partes 

quanto ao teor do laudo médico pericial, ou certificado o transcurso do 

prazo para tal finalidade, solicite-se o pagamento do perito junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia da presente 

nomeação. V. Oportunamente será deliberado quanto à necessidade de 

realização de audiência de instrução. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de dezembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. M. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000286-76.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Analisando os autos nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, observa-se que as partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar em 

Juízo. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, 

de modo que declaro saneado o processo. Com efeito, a análise da 

controvérsia judicial demanda realização de perícia socioeconômica e de 

perícia médica para aferição dos requisitos do art. 20, §§1°, 2° e 3° da Lei 

n° 8.742/93. Para realização de ambas perícias, intimem-se as partes e, 

sendo o caso, o Ministério Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o 

tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015). I. Perícia socioeconômica: Para 

realização da perícia socioeconômica, nomeio a assistente social 

credenciada a este Juízo, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. A assistente social deverá aferir 

detalhadamente, na residência da parte requerente, se esta faz jus ao 

benefício assistencial pretendido, respondendo aos quesitos das partes e 

atentando-se aos requisitos socioeconômicos necessários dispostos no 

art. 20, §§1° e 3° da Lei n° 8.742/93. Para realização da perícia 

socioeconômica observem-se as seguintes determinações: a) Intime-se a 

assistente social nomeada para proceder ao estudo socioeconômico in 

loco no prazo de 15 (quinze) dias. b) Advirta-se à perita nomeada de que 

deverá responder com clareza e objetividade os quesitos formulados 

pelas partes, pelo Ministério Público (se for o caso) e deste Juízo nos 

seguintes termos: QUESITOS DO JUÍZO. LOAS (BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL). LAUDO SOCIAL. 1. Qual a composição do núcleo familiar 

(art. 20, §1°, Lei 8.742/93), assim considerados a parte requerente, seu 

cônjuge ou companheiro(a), os pais e, na ausência de um deles, a 

madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 

e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto? 2. Qual a 

renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), considerando a 

soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, composta por 

salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de 

previdência pública ou privada, comissões, pró-labore, outros rendimentos 

do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou 

autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e 

Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a renda decorrente de 

benefício assistencial já percebido? 3. Foi apresentado algum 

comprovante de renda? A conclusão baseia-se apenas nas declarações 

obtidas quando da visita social? 4. As condições socioeconômicas da 

família são compatíveis com a renda informada? 5. Quais as despesas 

ordinárias da família (Ex.: aluguel, água, luz, transporte, alimentação)? 

Detalhe a natureza e valores. 6. A residência é própria, alugada ou 

cedida? Qual o valor do aluguel? 7. A família possui despesas 

extraordinárias com algum de seus integrantes (Ex.: tratamento médico, 

medicamentos, etc.)? Em caso positivo, com base em que evidências? 

Detalhe a natureza e valores. 8. Descrever as condições da residência, 

os móveis, automóveis e outros bens, bem como a localização e os 

benefícios do imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, escola pública, 

telefone, hospitais, etc. 9. Considerando-se eventual moléstia que acomete 

a parte autora, eventual perícia médica realizada no feito, aliadas 

condições socioeconômicas e pessoais da parte demandante ou de 

membros do grupo familiar, é possível concluir a existência de uma ou 

mais barreiras que obstruem a participação plena e efetiva do(a) autor(a) 
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na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas? Em 

caso positivo, quais barreiras e por quê? Detalhe. 10. Há outros elementos 

probatórios que evidenciam condição de miserabilidade do grupo familiar 

e/ou situação de vulnerabilidade do(a) autor(a)? Detalhe. c) Aportado o 

laudo aos autos, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. II. Perícia médica. Após a realização 

da perícia socioeconômica deverá ser realizada perícia médica na parte 

autora, visando a aferição da alegada deficiência nos termos do art. 20, 

§2°, §6° e §10 da Lei n° 8.742/93. Para tanto, nomeio como perito médico o 

Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. O exame médico consistirá na 

averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de saúde e 

do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, atestados e 

relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de laudo ao 

final, detalhando todas as impressões colhidas. Para a realização da 

perícia médica, observem-se as seguintes determinações: a) Deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, as partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e atual quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). b) Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder 

com clareza e objetividade os quesitos das partes, do Ministério Público 

(se for o caso) e deste Juízo, que indica como seus os quesitos 

unificados aprovados pela Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ 

(vide Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização dos exames periciais, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação para apreciação judicial. III. Providências finais. 

Aportado o laudo médico pericial aos autos, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto ao seu teor e apresentarem suas razões finais 

no prazo sucessivo de 15 dias. Após, intime-se o Ministério Público para 

manifestar. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, da 

Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão arcados 

pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no âmbito da 

jurisdição federal delegada. Manifestando-se as partes quanto ao teor do 

laudo médico pericial, ou certificado o transcurso do prazo para tal 

finalidade, solicite-se o pagamento do perito junto ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia da presente nomeação. 

Ao final de todo o exposto, remetam-se o autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000152-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. G. (AUTOR(A))

EDINALVA BATISTA DE FARIA (AUTOR(A))

BRUNO VINICIUS DE FARIA GOULART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000152-49.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Impende, de plano ressaltar, 

que conquanto tenham os autores fundamentado o pedido liminar, tal 

postulação não constou, de forma expressa na inicial, especificamente no 

item VI (DOS PEDIDOS). Assim, considerando o que vincula o juiz são os 

pedidos, reputo-os inexistentes. II. Analisando os autos nos termos do art. 

357 do CPC, constata-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. No que 

tange à prescrição quinquenal alegada como prejudicial de mérito pela 

parte requerida, entendo que a sua apreciação deve ser postergada para 

o momento em que o processo for sentenciado, uma vez que, nesta 

oportunidade, é que será apreciado se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício. Outrossim, observa-se que não há outras questões 

pendentes para esta fase processual, de modo que declaro saneado o 

processo. III. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, 

do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor 

provas os fatos constitutivos de seu direito (os requisitos legais para a 

concessão do benefício previdenciário pretendido), e ao requerido os 

fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. IV. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. V. Após, diante da presença de interesse de 

incapaz, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que manifeste 

no mesmo prazo. VI. Cumpridas as determinações anteriores, venham os 

autos conclusos. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 6 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000512-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAETANO DOS REIS (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000512-81.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do CPC, constata-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. II. No que tange à prescrição quinquenal alegada como 

prejudicial de mérito pela parte requerida, entendo que a sua apreciação 

deve ser postergada para o momento em que o processo for sentenciado, 

uma vez que, nesta oportunidade, é que será apreciado se a parte 

requerente faz jus ou não ao benefício. III. Outrossim, observa-se que não 

há outras questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

declaro saneado o processo. IV. Acerca do ônus da prova, conforme 

disciplina o art. 357, III do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, 

cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito (os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário 

pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito do autor. V. Por oportuno, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 2 de abril de 2018, às 14h30min. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015). O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 

10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, 

§6°, CPC/2015). O rol de testemunhas deverá conter, “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” 

(art. 450 CPC). Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, 

“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”. Intimem-se as partes para o ato 

designado. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 7 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DA SILVA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000653-03.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do CPC, constata-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. II. No que tange à prescrição quinquenal alegada como 

prejudicial de mérito pela parte requerida, entendo que a sua apreciação 

deve ser postergada para o momento em que o processo for sentenciado, 

uma vez que, nesta oportunidade, é que será apreciado se a parte 

requerente faz jus ou não ao benefício. III. Outrossim, observa-se que não 

há outras questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

declaro saneado o processo. IV. Acerca do ônus da prova, conforme 

disciplina o art. 357, III, do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, 

cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito (os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário 

pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito do autor. V. Por oportuno, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 2 de abril de 2019, às 14h45min. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC). O 

número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC). 

O rol de testemunhas deverá conter, “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” (art. 450, CPC). Advirtam-se 

às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”. 

Intimem-se as partes para o ato designado. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000889-52.2018.8.11.0024. Parte Autora: LUCIMEIRE ANICESIO 

REZENDE. Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos etc. RECEBO a inicial. Defiro a gratuidade. No que 

tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua 

concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste modo dispõe o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “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.” Todavia, a autora não comprovou que tal cobrança se deu em 

decorrência da suposta vistoria dos medidos de energia dos imóveis, 

ausente, dessa forma, a probabilidade de seu direito. Ademais, a negativa 

de que o débito existe, por si só, não preenche os requisitos insculpidos 

no art. 300 do CPC, mesmo porque, o perigo de dano está afastado, pois 

não juntou qualquer comunicação de corte de energia, e tampouco, de 

eventual prejuízo sofrido. É a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA, EIS 

AUSENTE RAZÃO BASTANTE QUE JUSTIFIQUE A SUA REFORMA. 

PRECEDENTES. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA NESTA FASE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA 

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DO 

CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. Verificado o não 

preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015, 

desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a 

antecipação da tutela pleiteada no sentido de determinar a exclusão do 

nome da agravante dos órgãos de restrição ao crédito. Não tendo havido 

a angularização da relação processual, mostra-se mais prudente manter a 

decisão agravada, ao menos por ora, mormente se considerarmos que a 

agravada poderá provar, através de sua peça de defesa, a legalidade do 

débito que ensejou a inscrição negativa. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. (Agravo Nº 70076723188, Décima... Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

13/06/2018). Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de 

tutela, pois ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Cite-se e intime-se 

a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e 

realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015). Advirta-se às partes que a 

ausência injustificada à audiência de conciliação será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8°, CPC/2015). Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, da data da audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, 

CPC/2015). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC/2015). Cientifique-se a parte requerida de que poderá apresentar 

petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que 

formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em 

que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC/2015). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC/2015), ou, do protocolo 

do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer 

às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida 

a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC/2015). Em caso de citação por mandado, deverá a 

parte requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de 

acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente 

a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o 

silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Contestada a ação, intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC/2015). Não arguidas preliminares, intimem-se acerca das provas que 

pretendem produzir, especificando-as, em 15 dias, sob pena de 

indeferimento. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000173-25.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Diante do teor do agravo de 

instrumento interposto, recebo a inicial. II. No que tange ao pedido de tutela 

de urgência, são imprescindíveis para sua concessão (art. 300 CPC): 1) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris); e 

2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Nesta senda, verifica-se estar presente o requisito da 
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probabilidade do direito, pois o feito trata de relação de consumo em que, 

por conta da verossimilhança das alegações, o ônus da prova deve ser 

invertido, ficando, portanto, a cargo da parte demandada demonstrar a 

legitimidade dos débitos e das restrições creditícias efetivadas. De outra 

feita, é inegável a presença do ‘periculum in mora’, uma vez que o 

lançamento do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito traz 

incontestável abalo ao crédito da parte autora, máxime nos dias atuais, em 

que uma gama de relações comerciais e de financiamentos são 

embasadas no pagamento à prazo, que só é levado a efeito se não 

houver restrição nos cadastros de proteção ao crédito. Por outro lado, 

convém destacar que, ao que consta dos elementos apresentados neste 

momento processual, o autor fora vítima de prática criminosa, já que, ao 

que consta nesta quadra de cognição perfunctória teriam sido utilizados 

seus dados para realização de empréstimos, sem que tivesse ciência das 

referidas avenças. Diante do exposto, presentes os requisitos 

necessários para sua concessão, defiro o pedido de tutela de urgência 

para a finalidade de determinar a retirada do nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito no que tange aos apontamentos indicados 

na petição inicial. Conforme o caso, oficie-se ao SERASA e/ou ao SPC 

e/ou ao SCPC determinando a retirada do nome da parte requerente de 

seus cadastros, relativamente ao(s) débito(s) acima descrito(s), no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. O(s) ofício(s) deverá(ão) ser encaminhado(s) com 

cópia do extrato que acompanha a inicial. III. Citem-se e intimem-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, 

a parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, 

I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). IV. 

Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Portaria

O Excelentíssimo Senhor Marco Antonio Canavarros dos Santos, Juiz de 

Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado Mato 

Grosso, na forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 81, "b", da Lei N° 4.964/85 (Código 

de Organização Judiciária do Estado - COJE);

RESOLVE:

I. DESIGNAR o dia 12.12.2018 para realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA, 

a efetivar-se na Delegacia Municipal da Polícia Judiciária Civil da Comarca 

de Chapada dos Guimarães, no período das 08 horas às 11 horas e das 

13 horas às 18 horas.

II. DESIGNAR a Senhora Lauany Cristina Coelho Caldas Silveira, para 

secretariar os trabalhos correicionais;

III. DETERMINAR que sejam preparados todos os inquéritos, sindicâncias, 

termos circunstanciados, livros e pastas da Delegacia Municipal de Polícia;

IV. CONVIDAR as autoridades constituídas, representantes do Ministério 

Público, senhores advogados, estagiários e público em geral, para 

acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que serão 

resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem apresentadas.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópias à Corregedoria 

Geral da Justiça, ao Ministério Público, à Subseção da Ordem dos 

Advogados e à Delegacia Municipal de Polícia.

Chapada dos Guimarães-MT, 7 de dezembro de 2018.

Marco Antônio Canavarros dos Santos

Juiz de Direito

O Excelentíssimo Senhor Marco Antonio Canavarros dos Santos, Juiz de 

Direito da 2° Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado Mato 

Grosso, na forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 81, "b", da Lei IV° 4.964/85 (Código 

de Organização Judiciária do Estado,- COJE);

RESOLVE:

I. DESIGNAR o dia 13.12.2018 para realização da CORREIÇÃO ORDINÁRIA, 

a efetivar-se na Cadeia Pública da Comarca de

Chapada dos Guimarães, no período das 13 horas às 18 horas.

II. DESIGNAR a Senhora Lauany Cristina Coelho Caldas Silveira, para 

secretariar os trabalhos correicionais;

III. DETERMINAR que sejam preparados todos os livros e pastas 

por-Ventura existentes da unidade prisional;

IV. CONVIDAR as autoridades constituídas, representantes do Ministério 

Público, senhores advogados, estagiários e público em geral, para 

acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que serão 

resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem apresentadas.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópias à Corregedoria 

Geral da• Justiça, ao Ministério Público, à Subseção da Ordem dos 

Advogados e à Cadeia Pública.

Chapada dos Guimarães-MT, 7 de dezembro de 2018.

Marco Antonio Canavarros dos Santos

Juiz de Direito

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000244-27.2018.8.11.0024

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:

LUIS OTAVIO MATIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO PROCESSO Nº 

1000244-27.2018.8.11.0024 Impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando a parte requerente, por meio do 

advogado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos quanto à Certidão dos Oficiais de Justiça, anexada aos autos. 

Chapada dos Guimarães, 6 de dezembro de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001033-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI (AUTOR(A))

UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI (AUTOR(A))

RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA (AUTOR(A))

JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES OAB - PR60579 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BET GONCALVES OAB - PR41565 (ADVOGADO(A))

TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES OAB - PR88359 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO OAB - PR56648 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SILVA GONCALVES OAB - PR25174 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001033-26.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando a inicial, observa-se que, conquanto tenham sido 

recolhidos os valores referentes à guia de custas processuais, não houve 

sua vinculação aos autos. II. Dessa forma, intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a vinculação da referida guia, conforme determina o art. 2°, 

‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000708-51.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

HERMOGENES REIS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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. 

1000708-51.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 34.344,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51), RURAL (ART. 48/51)]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: HERMOGENES 

REIS DE SOUSA Endereço: Sitio Picolé, s/n, zona rural, NOVA 

BRASILÂNDIA - MT - CEP: 78860-000 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, 7 de dezembro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ALVES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000995-14.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: LEILA ALVES DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua E, s/n, Lote 05, Nova Chapada, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ Endereço: RUA GENERAL 

RAMIRO NORONHA, 294, - LADO ÍMPAR, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-180 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, 7 de dezembro 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 1556-36.2010.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEA, JCA, EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007, impulsiono os presentes autos para Intimação do advogado 

João Martins Filho, OAB/MT Nº 11.500, para que devolva os autos a 

Secretaria deste Juízo, nos termos do art.431 da CNGC, bem como do Art. 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94560 Nr: 3188-53.2017.811.0024

 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: Francisco Corrêa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória datada de 10.7.2018, 

tão somente em relação ao valor de R$ 27.200,84 (vinte e sete mil, 

duzentos reais e sessenta e oito centavos).II. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 27.200,84 (vinte e 

sete mil, duzentos reais e sessenta e oito centavos). Podendo, para tanto, 

arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC.III(...).V. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença com 

relação aos honorários, deverá o causídico, EMENDAR a inicial, fazendo 

constar o seu nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido, já que não pode, em nome alheio, 

vindicar judicialmente direito próprio. VI. Sem prejuízo do acima exposto, 

tendo em vista que até a presente data não foi comprovada nos autos a 

ordem de implantação do benefício previdenciário, conforme determinado 

na sentença proferida no dia 16.5.2018, intime-se o INSS, por intermédio 

de seu Gerente Executivo, para, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprovar no presente feito o cumprimento da ordem judicial, 

sob pena de(...). O mandado de intimação deverá ser assinado por este 

Magistrado e instruído com cópia do acórdão de fls. 142/147, dos 

documentos pessoais do autor e outros que ainda se fizerem necessários 

para o cumprimento da medida.Fica vedado ao oficial de justiça, em 

qualquer hipótese, o cumprimento do mandado na pessoa do procurador 

do INSS em razão da decisão exarada no pedido de providências n° 

0000.749-61.2011.2.00.0000 do CNJ.Decorrido “in albis” o prazo sem 

comprovação do cumprimento da ordem, certifique-se e tragam os autos 

imediatamente conclusos. VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 112770 Nr: 5241-70.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Divino Santana Nunes, Terezinha da 

Silva Gomes, Cristiano Ferreira Barroso, Roque Alves de Souza Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos etc.

 I. Tendo em vista que foi certificado pelo Sr. Gestor a impossibilidade da 

colocação das tornozeleiras eletrônicas em decorrência do cumprimento 

do alvará de soltura dos denunciados, DETERMINO que estes compareçam 

naquela unidade prisional no dia 7.12.2018, a partir das 10 horas, a fim de 

que sejam realizadas as devidas instalações.

II. Advirto o Sr. Oficial de Justiça quando do efetivo cumprimento do alvará 

de soltura, que NOTIFIQUE os réus desta decisão, fazendo constar as 

suas respectivas assinaturas.

III. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34135 Nr: 42-48.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Luiz de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP

 Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido da defesa para nomear como curadora do reeducando 

a Sr.ª JOCÉLIA RODRIGUES DE SOUZA, sua genitora.

II. Assim, considerando que foi informado o novo endereço do reeducando 

como sendo na Cidade de Cuiabá, com fulcro no art. 66, V, “g”, da LEP, 

desde já, DETERMINO a remessa da presente guia ao Juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca da Capital, pela via mais célere possível.

III. Ciência ao Ministério Público e ao Curador destituído.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000895-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRA PEDROSO DOS SANTOS (RÉU)

ADNA SOARES DA SILVA (RÉU)

AUTA VALDEZ ACOSTA (RÉU)

APARECIDA DARTI CRISTIANO (RÉU)

ANTONIO MARCOS RODRIGUES (RÉU)

AMELIA CARDOSO OLIVEIRA (RÉU)

DANIELA CRISTINA DA SILVA (RÉU)

CLEUSIANI SANTOS DE OLIVEIRA (RÉU)

CICERA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS MORAES (RÉU)

Evaristo Paulo de Pinho (RÉU)

EDSON GOULART DA SILVA (RÉU)

DOUGLAS FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS (RÉU)

IAN PEREIRA ASSUMPCAO (RÉU)

HELLEN CARLOS TELES DE MENEZES (RÉU)

geiciele de Oliveira Domingos (RÉU)

FLAVIA PONCIANO DA FONSECA (RÉU)

JESUINA SOUZA DOMINGOS (RÉU)

Jackeline Farias Matos (RÉU)

Ivonei Almeida Paula (RÉU)

JULIANA CAMPOS PINHO (RÉU)

JUCILEIDE DE CAMPOS PINHO (RÉU)

JOSE MARIA SZPILOVSKI (RÉU)

LUZI MARY SANTOS DE OLIVEIRA (RÉU)

Lucinéia da Costa (RÉU)

JULIANA DE SOUZA (RÉU)

NEUZIBENE DE PAULA DIAS (RÉU)

MARISA CAMARGO DA SILVA (RÉU)

MARILI BENEDITA DA SILVA (RÉU)

MARIA APARECIDA DE MORAES (RÉU)

TAMIRES GUIA DIAS (RÉU)

SANDRA DA SILVA SANTOS (RÉU)

PEDRO ALARICO DOMINGOS (RÉU)

VITORIA DE PAULA AGUIAR (RÉU)

VANESSA JESSIKA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

VALDIR LOPES DA SILVA (RÉU)

JULIANA FRANCISCA PEREIRA (RÉU)

GRACIELI DA SILVA (RÉU)

AMANCIO PEREIRA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000895-59.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, representado 

pela Prefeita Municipal Sr.ª THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, 

em desfavor de ADNA SOARES DA SILVA e OUTROS. Alega o 

requerente, que em decorrência do cumprimento de medida liminar 

deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 

244-15.2016.8.11.0024, que tramitou pela 1ª Vara desta Comarca, no início 

de fevereiro do ano de 2017, alguns dos ocupantes daquela área, 

passaram a ocupar uma área verde localizada no Loteamento Vale da 

Chapada, ocasião em que se ingressou com ação pertinente, cuja inicial 

fora indeferida. Aduz ter sido realizado um estudo por intermédio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual constatou que as 

famílias que estavam ocupando referida área tratavam-se de pessoas 

extremamente carentes, as quais não tinham lugar para onde ir. Sustenta 

que, por ocasião decorrente da ação de reintegração de posse, 

buscaram-se alternativas a fim de realocar essas famílias, na qual deu 

início ao planejamento de um “loteamento popular”, localizado na MT 020, o 

qual já possui projeto pronto e, que segundo o autor, estaria aguardando 

licenciamento ambiental. Argui que apesar do loteamento estar em fase de 

projeto, iriam delimitar os lotes, para que as famílias fossem devidamente 

abrigadas. Requer, ao final, o deferimento da tutela de urgência para que 

seja concedida reintegração de posse em seu favor. É o relatório. Decido. 

Em relação à liminar, convém assinalar que existem dois tipos de ação 

possessória: a de força nova e a de força velha. O que as distingue é o 

procedimento, conforme art. 558 do Código de Processo Civil. “Art. 558. 

Regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as 

normas da Seção II deste Capítulo, quando a ação for proposta dentro de 

ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo 

único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, 

não perdendo, contudo, o caráter possessório.” A ação de força nova é 

aquela intentada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do 

esbulho ou da turbação. O que a caracteriza é o procedimento especial, 

em que há a possibilidade de liminar própria, com requisitos específicos. 

Se o autor propuser a ação depois de ano e dia, ela observará o 

procedimento comum. Com efeito, no caso em análise observa-se que a 

perda da posse supostamente exercida pela autora ocorreu no ano de 

2017, data em que teria ocorrido a mencionada invasão pelos requeridos, 

ou seja, há mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses. Destarte, considerando 

que o suposto esbulho possessório estaria configurado há mais de ano e 

dia do ajuizamento da ação, a demanda deverá obedecer e tramitar pelos 

ditames do rito comum. Neste tear, adotando-se o rito comum, são 

necessários para a concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 

do CPC, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito e 2) o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao primeiro 

requisito, em sede de cognição não exauriente, verifica-se que a posse do 

autor restou demonstrada pela apresentação das matrículas atualizadas 

dos imóveis constando como proprietário o requerente e demais 

documentos juntados à inicial. De outra feita, a perda da posse se 

consubstancia na lavratura do boletim de ocorrência à época, bem como 

das fotografias colacionadas ao feito, demonstrando a ocorrência do 

efetivo esbulho sofrido. No tocante ao perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, ao menos por ora, se faz presente, na medida 

em que, além da caraterística de área verde, o objeto do litígio, em tese, 

será destinado à construção de uma praça que servirá de área de lazer 

aos munícipes. Ademais, em se tratando de área pública, resguardar o 

patrimônio para uso comum do povo, é medida que se impõe, uma vez que 

o uso inadequado da área implica diretamente em danos à população e, 

inclusive, ao meio ambiente. CONCLUSÃO I. Diante do exposto, presentes 

os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil e com fulcro nos 

artigos 1.210 do Código Civil e 560, do CPC, DEFIRO a medida postulada, e, 

por consequência, determino a REINTEGRAÇÃO LIMINAR da autora na 

posse da área verde do Loteamento Vale da Chapada (atrás do 

Motel/posto de gasolina), localizado na MT 251, próximo ao PSF Olho D’

água e delimitada nos mapas que instruem a inicial, cujas cópias deverão 

instruir o mandado. Expeça-se o competente mandado de reintegração de 

posse. Cientifique-se o responsável pelo cumprimento da medida, para 

que advirta os ocupantes da área, que terão o prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, para desocupação do imóvel. II. Citem-se e intimem-se os 

requeridos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e 

realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC). III. Advirtam-se às partes que a 

ausência injustificada à audiência de conciliação será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 
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334, §8°, CPC). IV. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, da data da audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, 

CPC). V. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogado, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC). VI. 

Cientifiquem-se os requeridos de que poderão apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4°, I e §6°, CPC). VII. Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, 

I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). VIII. Em 

caso de citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). IX. Havendo acordo, retorne o feito em conclusão. X. 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), intime-se a parte 

requerente para impugnação no prazo de 15 dias. XI. Expeça-se o 

necessário. XII. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAILSON RIBEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/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 CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000248-64.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JANAILSON RIBEIRO LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Consta do id 15532208 o pedido de 

expedição de alvará relativo ao pagamento voluntario da condenação 

realizado no id 15434029. No entanto, analisando os autos, verifico que a 

procuração ad judicia anexada no id 13071794 foi outorgada pelo autor 

JANAILSON RIBEIRO LOPES a advogada IONE G GONTIJO. Sabe-se que 

para levantamento de valores é necessário que o procurador judicial 

possua poderes para tanto, conforme orienta o artigo 105 do CPC. 

Portanto, visando resguardar o direito do autor, é necessário que o titular 

da conta corrente informada no id 15532208 esteja apto a levantar o 

alvará judicial, através de instrumento procuratório, razão pela qual, 

concedo o prazo de 10 dias, para que seja regularizada a representação 

processual. Cumprida a diligência, certifique-se e expeça-se o alvará. 

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 outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAILSON RIBEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/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 CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000248-64.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JANAILSON RIBEIRO LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Consta do id 15532208 o pedido de 

expedição de alvará relativo ao pagamento voluntario da condenação 

realizado no id 15434029. No entanto, analisando os autos, verifico que a 

procuração ad judicia anexada no id 13071794 foi outorgada pelo autor 

JANAILSON RIBEIRO LOPES a advogada IONE G GONTIJO. Sabe-se que 

para levantamento de valores é necessário que o procurador judicial 

possua poderes para tanto, conforme orienta o artigo 105 do CPC. 

Portanto, visando resguardar o direito do autor, é necessário que o titular 

da conta corrente informada no id 15532208 esteja apto a levantar o 

alvará judicial, através de instrumento procuratório, razão pela qual, 

concedo o prazo de 10 dias, para que seja regularizada a representação 

processual. Cumprida a diligência, certifique-se e expeça-se o alvará. 

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 outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001121-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILA DOS SANTOS CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001121-64.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: BRUNA CAMILA 

DOS SANTOS CRUZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Intime-se a parte autora, para que, com fundamento no que determina 

o artigo 321 do Código de Processo Civil, no prazo de quinze (15) dias, 

emende a inicial, de forma a incluir no polo passivo da demanda Bianca 

Aparecida dos Santos Cruz, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme o disposto no parágrafo único do referido dispositivo legal. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA DANTAS TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000546-90.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUBIA DANTAS 

TENUTA REQUERIDO: ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO Vistos etc. 
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Considerando que a petição de id 15677756 foi apresentada 

extemporaneamente, deixou de conhecê-la em razão da incidência da 

preclusão. Intime-se a requerida/recorrente, para em 2 (dois) dias 

providenciar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Deixo de 

conhecer o requerimento de id 16714690, em razão da pendência do 

trânsito em julgado dos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000085-84.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: MADALENA DE 

MORAES SAVASSA NEVES EXECUTADO: TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA. Vistos etc. Converta-se em procedimento de 

cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo 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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 5 de dezembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO(A))

NATALIA MARTINS DE FREITAS OAB - MT17460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000084-02.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: CLAUDINEI DE 

OLIVEIRA MARINS EXECUTADO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 5 de dezembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000801-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA EVELYM ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000801-14.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: DEBORA 

EVELYM ALVES FERREIRA EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos 

etc. Certifique-se o trânsito em julgado. Converta-se em procedimento de 

cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo 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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. No mesmo ato deverá o executado ser intimado para cumprimento da 

obrigação de fazer de inexigir o débito objeto da presente lide, em razão 

do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00, 

até o limite desta especializada, comprovando o cumprimento da obrigação 

nos autos em até 30 (trinta) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 5 

de dezembro de 2018

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000421-88.2018.8.11.0024. REQUERENTE: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou o pagamento voluntário da condenação (id 15124741) e a parte 

reclamante concordou com os valores (id 15671844). Posteriormente a 

parte autora levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido 

através do Alvará Eletrônico N° 459526-2/2018, dando por satisfeita a 

obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 
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TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

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, com fundamento 

no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 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 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  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, 06 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31672 Nr: 2436-83.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIEDISON LIMA DE CARVALHO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISTAN DE LORENZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:34019, 

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671, Mirela Vaz de Lima 

Rocha - OAB:9559-A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos.

 Consoante correspondência devolvida à fl. 289, o endereço informado 

pela parte autora é insuficiente para localizá-la. É dever da parte autora 

manter o endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 274, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão da insuficiência de endereço, e diante de sua desídia, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, porquanto 

inexistente citação ou intimação e da parte passiva ou qualquer outra 

providência defensiva.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 407-16.2011.811.0009

 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: EVERALDO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES - OAB:21071, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, bem como o oferecimento de contestação 

nos autos, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar e requerer o que entender de direito, nos termos do art. 485, 

§ 6º, do Novo Código de Processo Civil, ciente de que seu silêncio valerá 

como concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 3856-89.2005.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83468 Nr: 825-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA - 

OAB:8099-B/MT

 FINALIDADE: Intimação do Advogado do representado, da parte disposita 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: "(...)Ex positis, diante 

da superveniência da maioridade de Alexandre Gomes dos Santos Silva 

que, de consequência, impossibilitará a aplicação de qualquer medida 

socioeducativa ao mesmo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

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

Processo Civil. Por fim, quanto aos bens apreendidos e descritos à fl. 27, 

quais sejam, uma (01) carteira preta contendo: cartão do SUS, cópia do 

RG e CPF, todos em nome de Alexandre Gomes dos Santos Silva; uma 

(01) cédula de R$ 10,00 (dez reais); quatroze (14) cédulas de R$ 02,00 
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(dois reais); e uma (01) motocicleta YAMAHA YBR de cor vermelha, placa 

KAO 9322, caso encontrem-se em depósito neste Juízo, INTIME-SE o 

representado, para que proceda a retirada dos bens armazenados no 

prazo de 90 (noventa) dias, mediante comprovação de propriedade. 

Esgotado o prazo sem o comparecimento da parte interessada para 

retirada dos bens, DETERMINO, desde já, que OFICIE-SE a Diretoria do 

Fórum para que certifique o atual estado em que se encontram os bens 

apreendidos nestes autos, bem como realize-se avaliação destes por 

Oficial de Justiça conforme distribuição pela central de mandados. Sem 

custas (art. 141, ECA). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

procedendo com as baixas e anotações estilares. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder/MT, 18 de maio de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83686 Nr: 1045-78.2013.811.0009

 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: IVANIA ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPEZ - OAB:11.877-A - MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - 

OAB:15.549-0

 Autos nº: 1045-78.2013.811.0009.

Código Apolo nº:83686.

Vistos etc.

Tendo em vista os autos já terem sentença proferida ás fls. 52-53, bem 

como já ter sido apreciado em sede recursal e desprovido o recurso (fl. 93 

verso).

 Ante a certidão de fl. 100, em que as partes intimadas deixaram decorrer 

o prazo sem manifestação, inexistindo pendências nos autos, AO 

ARQUIVO, com as cautelas e baixas de praxe.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 03 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88854 Nr: 1979-02.2014.811.0009

 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: FRANCO APOLONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela de Paula Bergamaschi - 

OAB:7367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1979-02.2014.811.0009Código nº: 88854Vistos, etc.1 – 

Tendo em vista a manifestação de fls. 101-102, o autor informou que a 

Autarquia Previdenciária, o notificou da suspensão do benefício por 

ausência na perícia designada pelo órgão.Contudo, o requerente afirma 

que não foi notificado para comparecer junto ao INSS para realização de 

perícia, posteriormente pleiteou a designação de uma nova perícia, todavia 

na agência desta urbe e pelo atendimento via telefone, não logrou êxito. 

Sustenta que estava percebendo o benefício de auxílio-doença, conforme 

determinado na sentença de fls. 95-99. ....INDEFIRO o pleito de fls. 

101-102.3 - Ante a certidão de fl. 106, inexistindo pendências nos autos, 

AO ARQUIVO, com as cautelas e baixas de praxe.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 03 de dezembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85131 Nr: 2529-31.2013.811.0009

 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: MARIA GERALDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados nas contas 

indicadas nos Ofícios de fls. 192 (Conta nº 3000129439311, da Agência 

4200, Banco do Brasil), a título de honorários sucumbenciais.INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - 

Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o trânsito 

em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas 

e anotações de estilo.4 – No tocante ao pleito de fls.185-186, verifica-se 

que o autor objetiva a implantado do benefício de aposentadoria por 

invalidez que lhe foi concedido em sentença (fls.141-143).Sustenta que 

estava percebendo o benefício de auxílio-doença que deveria ter sido 

convertido em aposentadoria por invalidez na dada de 23/04/2015, 

conforme determinado na sentença de fls. 141-143. ,,,Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 03 de dezembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83379 Nr: 732-20.2013.811.0009

 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: MARCIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELLI ALMEIDA DA SILVA, LUCIANA 

ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 732-20.2013.811.0009.

Código nº: 83379.

Vistos etc.

Determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações 

de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 03 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114843 Nr: 3396-48.2018.811.0009

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE OLIVEIRA PRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO da Defesa para que, no prazo legal, apresente eventuais 

quesitos que pretenda sejam respondidos pelos peritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113452 Nr: 2549-46.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MNN, DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Midiã Carbo Ferneda 

Borguetti - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para efeito de convolar em 

definitivas as medidas protetivas deferidas.As medidas terão vigência até 

o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo principal 

(cód. 114263), ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.INTIME-SE pessoalmente o requerido desta decisão 

cientificando-o que em caso de descumprimento poderá ensejar a 

custódia cautelar, além do crime previsto no art. 24-A da Lei 

11.340/2006.Na eventualidade dele não ser encontrado para intimação 

pessoal, INTIME-O por edital.INTIME-SE também a vítima.Finalmente, 

TRASLADE-SE cópia deste decisum para o processo principal.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o presente incidente.Colíder/MT, 3 de 

dezembro de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002087-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CARVALHO NAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

CLEYTON JORGE LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002087-72.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DANILO CARVALHO NAVA 

EXECUTADO: ROGERIO HENRIQUE DA SILVA, CLEYTON JORGE LOPES 

Vistos. A parte autora apresentou somente cópia digitalizada do título 

executivo. Entanto, a ausência do original do cheque ou da nota 

promissória, que dá lastro à execução, possibilita a circulação do referido 

título de crédito. Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o 

depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, 

consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma 

prova que os originais: § 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo 

extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz 

poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA SILVEIRA HESPER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001949-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME REQUERIDO: EDINA SILVEIRA HESPER Vistos. A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002301-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002301-97.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO 

ATIVO: Nome: ALBERTO DE ABREU POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO 

MATO GROSSO FINALIDADE: Intimar a parte a exequente, através do 

advogado, por todo o teor da decisão de id. 16683040 e 16939155, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 07/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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 PROCESSO n. 1002044-38.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DANIELA MARQUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 12 de fevereiro de 2019 às 

13h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), 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. Bem como, intimar por todo o conteúdo do despacho 

de id. 16650697. Colíder, 07 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEX TEODORO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001779-36.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO, PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 
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ATIVO: Nome: DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME POLO PASSIVO: 

Nome: COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - EPP FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2019 

Hora: 14:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), 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. Bem como, por todo o teor da decisão de id. 

16776800. Colíder, 07 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO AFONSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANHAO CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001968-14.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

ENTREGAR, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AGNALDO AFONSO 

PEREIRA POLO PASSIVO: Nome: CANHAO CONFECCAO DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS EIRELI - ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 31/01/2019 Hora: 15:00, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), 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. Bem como, por todo o teor da decisão de id. 16775426. 

Colíder, 07 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FIORIO SIRONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FRANCISCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010189-32.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: FABIO FIORIO SIRONI 

EXECUTADO: VALTER FRANCISCO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

embargos de declaração opostos por FÁBIO FIORIO SIRONI contra a 

sentença de Num. 16046385 - Pág. 1, em que argumenta haver omissão 

no decisório, considerando que este Juízo deixou de analisar o pedido de 

expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Conheço dos embargos de declaração, pois que 

tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos 

contidos no art. 1.023 do NCPC. De início, deixo de intimar a parte contrária 

para manifestação, pois que o eventual acolhimento do recurso não 

implicará em modificação da decisão embargada, mas simplesmente de 

reajustamento do benefício (art. 1.023, § 2º, do NCPC). No mérito, o pedido 

da parte embargante merece acolhimento. Com efeito, verifica-se que este 

Juízo deixou de analisar o pedido de expedição de alvará para 

levantamento dos valores penhorados constante na petição de acordo 

acostado ao Num. 15821300 - Pág. 1/6. Assim, assiste razão à parte 

embargante, pois a decisão objurgada não enfrentou referido pleito. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para 

sanar a omissão apontada, razão pela qual determino que proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Permanecem intactos os demais 

termos da sentença proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se 

o registro da sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber 

a sentença anterior, expedindo-se o necessário. Colíder, 06 de dezembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA FERNANDES SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001859-34.2017.8.11.0009. REQUERENTE: IVANILDA FERNANDES 

SARAIVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a sentença de Num. 13317245 - Pág. 1/4, 

em que argumenta haver omissão no decisório, considerando ausente 

fundamentação do dano moral, bem como requer a aplicação dos juros a 

partir da prolação da sentença. II - FUNDAMENTAÇÃO No mérito, não 

obstante os valiosos argumentos do(a) combativo(a) causídico(a), os 

pedidos da parte embargante não há como serem acolhidos, razão pela 

qual deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que a 

decisão a ser prolatada não implicará em modificação da decisão 

embargada (art. 1.023, § 2º, do NCPC). Conheço dos embargos de 

declaração, pois que tempestivos, observado o prazo do art. 48 da Lei 

9.099/95 e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do 

NCPC. II.1 - Da omissão Não há falar em omissão no decisório objurgado. É 

que a condenação da parte embargante em danos morais, ainda que 

sucintamente, restou fundamentada na sentença de Num. 13318104 - Pág. 

1/4, consoante o seguinte trecho: “No particular, verifico, ainda, a hipótese 

de dano moral indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade 

civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos 

termos do art. 14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na 

inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se 

constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida 

em sociedade. De fato, a indevida negativação do nome do consumidor 

junto a órgãos de proteção ao crédito gera transtornos em sua vida social 

que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de 

indenizar. Trata-se, aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa 

comprovação concreta de sentimentos negativos, tais como dor, 

humilhação, vexame ou constrangimento. Na análise do quantum 

indenizatório a título de dano moral, devem-se observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não 

configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato.” (sic). II.2 - 

Da aplicação dos juros a partir do arbitramento Neste ponto, melhor sorte 

não lhe assiste. Ao revés do que argumenta a parte embargante, trata-se 

de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade 

contratual em que os juros moratórios fluem a partir da citação, na 

inteligência do art. 405 do Código Civil, em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 405. Contam-se os 

juros de mora desde a citação inicial.” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CONJUGADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO. SÚMULA 
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Nº 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO 

CONTRATUAL. (...) 5. O marco inicial para a incidência dos juros de mora, 

no caso de responsabilidade contratual, é a citação. Precedentes. 6. 

Agravo interno parcialmente provido.” (AgInt no AREsp 1274848/SC, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/10/2018, DJe 17/10/2018) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os 

embargos de declaração, mantendo incólume a sentença de Num. 

13317245 - Pág. 1/4, nos termos do art. 1.022 e seguintes do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Cumpra-se no que 

couber a sentença anterior, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA FERNANDES SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001859-34.2017.8.11.0009. REQUERENTE: IVANILDA FERNANDES 

SARAIVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a sentença de Num. 13317245 - Pág. 1/4, 

em que argumenta haver omissão no decisório, considerando ausente 

fundamentação do dano moral, bem como requer a aplicação dos juros a 

partir da prolação da sentença. II - FUNDAMENTAÇÃO No mérito, não 

obstante os valiosos argumentos do(a) combativo(a) causídico(a), os 

pedidos da parte embargante não há como serem acolhidos, razão pela 

qual deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que a 

decisão a ser prolatada não implicará em modificação da decisão 

embargada (art. 1.023, § 2º, do NCPC). Conheço dos embargos de 

declaração, pois que tempestivos, observado o prazo do art. 48 da Lei 

9.099/95 e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do 

NCPC. II.1 - Da omissão Não há falar em omissão no decisório objurgado. É 

que a condenação da parte embargante em danos morais, ainda que 

sucintamente, restou fundamentada na sentença de Num. 13318104 - Pág. 

1/4, consoante o seguinte trecho: “No particular, verifico, ainda, a hipótese 

de dano moral indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade 

civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos 

termos do art. 14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na 

inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se 

constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida 

em sociedade. De fato, a indevida negativação do nome do consumidor 

junto a órgãos de proteção ao crédito gera transtornos em sua vida social 

que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de 

indenizar. Trata-se, aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa 

comprovação concreta de sentimentos negativos, tais como dor, 

humilhação, vexame ou constrangimento. Na análise do quantum 

indenizatório a título de dano moral, devem-se observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não 

configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato.” (sic). II.2 - 

Da aplicação dos juros a partir do arbitramento Neste ponto, melhor sorte 

não lhe assiste. Ao revés do que argumenta a parte embargante, trata-se 

de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade 

contratual em que os juros moratórios fluem a partir da citação, na 

inteligência do art. 405 do Código Civil, em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 405. Contam-se os 

juros de mora desde a citação inicial.” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CONJUGADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO. SÚMULA 

Nº 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO 

CONTRATUAL. (...) 5. O marco inicial para a incidência dos juros de mora, 

no caso de responsabilidade contratual, é a citação. Precedentes. 6. 

Agravo interno parcialmente provido.” (AgInt no AREsp 1274848/SC, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/10/2018, DJe 17/10/2018) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os 

embargos de declaração, mantendo incólume a sentença de Num. 

13317245 - Pág. 1/4, nos termos do art. 1.022 e seguintes do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Cumpra-se no que 

couber a sentença anterior, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

H. CASTRO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (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: H. CASTRO NASCIMENTO - ME Polo passivo: LTD 

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “não existe o 

número” o número Id 16667575, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 27 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-70.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010180-70.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUTE CORREA DE SOUZA 

POLO PASSIVO: Nome: TIM CELULAR FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) advogado(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, da petição da parte requerida cujo teor se lê no id.: 16915928, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Colíder, 

07/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001718-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA (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. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001718-78.2018.8.11.0009 Requerente: A. A. 

DE ALMEIDA - COMERCIO - ME Requerido: RONI EDISON RIBEIRO DA 

COSTA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2019 Hora: 13:00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), 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. Colíder/MT, 07 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

DANIELA REIS KRAMBECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DRIESSEM GRANEMANN (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. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001977-73.2018.8.11.0009 Requerente: 

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Requerido: ANDERSON 

DRIESSEM GRANEMANN FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2019 Hora: 13:20, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), 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. Colíder/MT, 07 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GREICI KELLEN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR RODRIGUES DE ALMEIDA (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. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001726-55.2018.8.11.0009 Requerente: GREICI 

KELLEN DE ALMEIDA Requerido: OSCAR RODRIGUES DE ALMEIDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para Autora 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 14:20, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), 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. Colíder/MT, 07 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001107-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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. 1001107-62.2017.8.11.0009 POLO 

ATIVO: Nome: ADEMIR BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: 

LOJAS AVENIDA S.A Nome: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES - 

AUTORA E REQUERIDAS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem nos autos o que entenderem de direito. Dando assim 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001107-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 

1001107-62.2017.8.11.0009 POLO ATIVO: Nome: ADEMIR BARBOSA DA 

SILVA POLO PASSIVO: Nome: LOJAS AVENIDA S.A Nome: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DAS PARTES - AUTORA E REQUERIDAS para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem nos autos o que entenderem de 

direito. Dando assim prosseguimento ao feito.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001388-67.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMERIO DUTRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001388-67.2018.8.11.0046. 
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EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: CLIMERIO DUTRA 

RIBEIRO Vistos. I – Cite-se a parte executada, por meio de carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada, desde já fica autorizada a citação pessoal por meio do oficial de 

justiça. Caso seja também negativa a citação por oficial de justiça, 

intime-se a fazenda por remessa eletrônica dos autos a fim de que se 

manifeste informando o endereço atualizado da parte executada ou para 

requerer o que entender pertinente. IV – Decorrido o prazo da citação sem 

o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente. Relevante ressaltar ainda 

que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001379-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001379-08.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: CARLOS ROBERTO 

SOUZA Vistos. I – Cite-se a parte executada, por meio de carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada, desde já fica autorizada a citação pessoal por meio do oficial de 

justiça. Caso seja também negativa a citação por oficial de justiça, 

intime-se a fazenda por remessa eletrônica dos autos a fim de que se 

manifeste informando o endereço atualizado da parte executada ou para 

requerer o que entender pertinente. IV – Decorrido o prazo da citação sem 

o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente. Relevante ressaltar ainda 

que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001383-45.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO LUCAS RANGEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001383-45.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: CIRO LUCAS 

RANGEL Vistos. I – Cite-se a parte executada, por meio de carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada, desde já fica autorizada a citação pessoal por meio do oficial de 

justiça. Caso seja também negativa a citação por oficial de justiça, 

intime-se a fazenda por remessa eletrônica dos autos a fim de que se 

manifeste informando o endereço atualizado da parte executada ou para 

requerer o que entender pertinente. IV – Decorrido o prazo da citação sem 

o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente. Relevante ressaltar ainda 

que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001385-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001385-15.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: CLAUDICEIA 

APARECIDA BUENO DE CASTRO Vistos. I – Cite-se a parte executada, por 

meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para 
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que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, sob pena de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução. III – Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada, desde já fica autorizada a citação 

pessoal por meio do oficial de justiça. Caso seja também negativa a 

citação por oficial de justiça, intime-se a fazenda por remessa eletrônica 

dos autos a fim de que se manifeste informando o endereço atualizado da 

parte executada ou para requerer o que entender pertinente. IV – 

Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de 

execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual 

quadro funcional, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente. Relevante ressaltar ainda que a 

expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 

(STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na oportunidade, importante também 

consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo indicação 

precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001386-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDEMIR GONCALVES DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001386-97.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: CLEIDEMIR 

GONCALVES DO PRADO Vistos. I – Cite-se a parte executada, por meio 

de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por 

carta restar frustrada, desde já fica autorizada a citação pessoal por meio 

do oficial de justiça. Caso seja também negativa a citação por oficial de 

justiça, intime-se a fazenda por remessa eletrônica dos autos a fim de que 

se manifeste informando o endereço atualizado da parte executada ou 

para requerer o que entender pertinente. IV – Decorrido o prazo da 

citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. VII – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE AZEVEDO COSTA - CONVENIENCIA - ME (EXECUTADO)

JOSIANE DE AZEVEDO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000619-59.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

JOSIANE DE AZEVEDO COSTA - CONVENIENCIA - ME, JOSIANE DE 

AZEVEDO COSTA Vistos. Ora, se a parte requerida não foi encontrada 

nos endereços conhecidos pela autora, significa dizer que ela se encontra 

em local incerto e não sabido, de forma que não cabe do juízo diligenciar 

por mais endereços. Manifeste a parte autora se deseja a citação por 

edital da parte requerida. P. I. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZICO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001308-06.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ZICO LEITE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENÉFICO 

PREVIDENCIÁRIO (AUXILIO DOENÇA) -C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA, ajuizada Zico 

Leite em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Segundo a inicial o autor teria buscado o INSS no dia 26/08/2018 lhe foi 

deferido o benefício do auxílio-doença em razão da patologia de CID I 83.1, 

porém tal benefício teria sido cessado. Assim, pretende o 

restabelecimento do benefício de auxílio doença e após, seja a presente 

ação convertida em aposentadoria por invalidez. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para a concessão do benefício previdenciário de 

Auxílio Doença, necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 

300 do CPC, os quais passo a analisar. Antes, mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Nesse prisma, estando presentes os requisitos para 

antecipação dos efeitos da sentença final no tocante ao recebimento do 

benefício, tendo demonstrado a parte requerente, através do acervo 

documental que sua moléstia ainda persiste. No mais, pode-se extrair dos 

autos que o autor teve o benefício previdenciário cessado, demonstrando 

que detinha a qualidade de carência/segurado. Não obstante, ainda, 

verifico o perigo de dano, consistente no prejuízo ao autor com a regular 

marcha processual, uma vez que, conforme indicado nos autos, estaria 

incapacitado para o labor. Por derradeiro, saliento, uma vez mais que, a 
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presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada requerida, para tanto, 

determino ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. O auxílio-doença será devido pelo período de 120 dias, 

consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei 

n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 13.457/2017. Oficie-se ao INSS por 

meio do sistema JusConvênios determinando a reativação do benefício 

previdenciário de auxilio doença, nº.624.532792-3. Determino que o 

requerido comprove, ao término do prazo fixado, o efetivo cumprimento da 

decisão liminar, sob pena de incorrer na multa fixada no parágrafo 

anterior. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, NOMEIO perito judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, 

com endereço Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento e realização da perícia médica necessária. 

Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em 

vista que o perito deverá se locomover da localidade onde reside 

(Vilhena/RO) até esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o 

dia 01 de fevereiro de 2019, às 16h0min. INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do Código de Processo Civil, para que estes e seus 

assistentes acompanham o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 

469 do mesmo diploma legal. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a 

renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada? (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo pericial deverá 

responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a 

juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Após, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 

7 de dezembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001090-75.2018.8.11.0046
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RUBENS CARLOS FERREIRA (AUTOR(A))
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ELISANGELA DE MOURA DOLOVETES OAB - RO8399 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001090-75.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): RUBENS CARLOS FERREIRA RÉU: LUCAS CELSO MONTEIRO 

DA FONSECA GROTA Vistos. Trata-se de Ação de Restituição de quantia 

paga c/c Reparação por Danos Morais movida por RUBENS CARLOS 

FERREIRA em desfavor de LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA. O requerente solicitou a gratuidade de justiça a qual fora 

indeferida conforme decisão de ID 15769355, lhe sendo facultado juntar 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência ou, que seja 

procedido o recolhimento das custas sob pena de incorrer nos artigos 99, 

§ 2º e 290, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre que o requerente 

não comprovou a sua hipossuficiência, apenas alegou que embora “não 

ostente posição de hipossuficiência econômica, no momento não pode 

arcar com as custas processuais, apesar de ter adquirido a compra do 

veículo em litígio pagando com o gado que tinha, este veículo está preso, 

por desídia do requerido”. Portanto, INDEFIRO o pedido de pagamento de 

custas ao final do feito. Saliento que ao magistrado é facultado o 

deferimento do parcelamento das custas processuais conforme o artigo 

98, § 6º no Novo Código de Processo Civil. Logo, estas devem ser 

recolhidas em 04 (quatro) parcelas, visto que ausente à comprovação de 

que a parte requerente não tenha condições de suportar as custas 

processuais sem prejuízo de seu sustentou e/ou da própria família. Nesse 

sentido, adoto aresto do e. TJMG: “GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA 

FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

INDÍCIOS CONTRÁRIOS - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Concede-se a 

gratuidade da justiça à pessoa física que declara sua impossibilidade 

financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios 

sem prejuízo ao próprio sustento. Hipótese em que não há elementos nos 

autos que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a concessão 

do benefício. A mera declaração de hipossuficiência apresentada pela 

parte possui presunção iuris tantum, de forma que o magistrado pode 

indeferir o pedido caso existam fatos que indiquem que a parte não é 

financeiramente hipossuficiente. A possibilidade de deferimento parcial da 

gratuidade da justiça, bem como a possibilidade de parcelamento das 

custas processuais, nos moldes do que prevê o artigo 98, §§ 5º e 6º do 

CPC/15, evidenciam a necessidade de se analisar com mais cautela a 

alegação de hipossuficiência levantada pela parte.” (Agravo de 

Instrumento, nº 1.0000.17.050593-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 

15ª Câmara Cível, 05/12/2018) Caso as custas não sejam recolhidas (1ª 

parcela), a inicial será indeferida. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001090-75.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): RUBENS CARLOS FERREIRA RÉU: LUCAS CELSO MONTEIRO 

DA FONSECA GROTA Vistos. Trata-se de Ação de Restituição de quantia 
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paga c/c Reparação por Danos Morais movida por RUBENS CARLOS 

FERREIRA em desfavor de LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA. O requerente solicitou a gratuidade de justiça a qual fora 

indeferida conforme decisão de ID 15769355, lhe sendo facultado juntar 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência ou, que seja 

procedido o recolhimento das custas sob pena de incorrer nos artigos 99, 

§ 2º e 290, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre que o requerente 

não comprovou a sua hipossuficiência, apenas alegou que embora “não 

ostente posição de hipossuficiência econômica, no momento não pode 

arcar com as custas processuais, apesar de ter adquirido a compra do 

veículo em litígio pagando com o gado que tinha, este veículo está preso, 

por desídia do requerido”. Portanto, INDEFIRO o pedido de pagamento de 

custas ao final do feito. Saliento que ao magistrado é facultado o 

deferimento do parcelamento das custas processuais conforme o artigo 

98, § 6º no Novo Código de Processo Civil. Logo, estas devem ser 

recolhidas em 04 (quatro) parcelas, visto que ausente à comprovação de 

que a parte requerente não tenha condições de suportar as custas 

processuais sem prejuízo de seu sustentou e/ou da própria família. Nesse 

sentido, adoto aresto do e. TJMG: “GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA 

FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

INDÍCIOS CONTRÁRIOS - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Concede-se a 

gratuidade da justiça à pessoa física que declara sua impossibilidade 

financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios 

sem prejuízo ao próprio sustento. Hipótese em que não há elementos nos 

autos que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a concessão 

do benefício. A mera declaração de hipossuficiência apresentada pela 

parte possui presunção iuris tantum, de forma que o magistrado pode 

indeferir o pedido caso existam fatos que indiquem que a parte não é 

financeiramente hipossuficiente. A possibilidade de deferimento parcial da 

gratuidade da justiça, bem como a possibilidade de parcelamento das 

custas processuais, nos moldes do que prevê o artigo 98, §§ 5º e 6º do 

CPC/15, evidenciam a necessidade de se analisar com mais cautela a 

alegação de hipossuficiência levantada pela parte.” (Agravo de 

Instrumento, nº 1.0000.17.050593-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 

15ª Câmara Cível, 05/12/2018) Caso as custas não sejam recolhidas (1ª 

parcela), a inicial será indeferida. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001140-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO (REQUERIDO)

LIGIA NEIVA (REQUERIDO)

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (REQUERIDO)

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001140-04.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO REQUERIDO: 

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA OLIVEIRA BARROSO, LIGIA 

NEIVA, ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

LEGISLATIVO/ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA DE 

REINTEGRAÇÃO DE CARGO ELETIVO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS ajuizada por Agnaldo Rodrigues de Carvalho em face do Poder 

Legislativo de Rondolândia/MT, representado por seu presidente Gilberto 

Aguiar Peixoto e Comissão Processante n. 002/2018, representada pelos 

vereadores Adriana Oliveira, Ligia Neiva e Romilson da Luz Nogueira. A 

antecipação de tutela foi indeferida na decisão proferida em 09/11/2018 

(ID 16441969 ), sendo que novos documentos foram juntados em 04/12/18 

e também em 05/12/18. Pois bem. Trata-se de reiteração de pedido em que 

em síntese o peticionante argumenta que há troca de favores entre o atual 

prefeito e outras pessoas. Não me causa surpresa que ocorrendo a 

substituição de um gestor que ocorram nomeações com base em critérios 

políticos. Essa é a essência da política em nosso país. Ora, preenchidos 

os requisitos legais, o atual prefeito irá nomear para sua administração as 

pessoas que forem da sua confiança, entre seus apoiadores políticos, de 

forma que não vejo possibilidade dos documentos juntados alterarem a 

decisão proferida anteriormente. Apoio político é algo válido e lícito. Não há 

prova, até o presente momento, de que acordos espúrios tenham sido 

realizados. Assim sendo, mantenho a decisão anteriormente proferida. 

Expeça-se carta precatória para citação do polo passivo. Ciência ao MPE. 

P. I. Comodoro/MT, 7 de dezembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000330-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVA NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TONY PABLO DE CASTRO CHAVES OAB - RO2147 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000330-29.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

THIAGO SILVA NASCIMENTO Vistos. Trata-se de ação civil pública 

ambiental proposta pelo MPE em face de Thiago Silva Nascimento. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, afinal o requerido não está sendo 

processado por ter realizado desmatamento em área de reserva indígena, 

mas, in tese, por transportar 5,816m³ de madeira em toras, da essência 

Embirema, sem autorização do órgão ambiental competente. Ora, o MPE 

não imputa o desmate ilegal ao requerido, mas, in tese, o transporte ilegal. 

Na contestação não foram suscitadas outras preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado. Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerida 

cometeu ilícitos ambientais, e caso tenha cometido, como deverá recompor 

o eventual dano causado. Especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Caso a parte solicite a produção de prova 

testemunhal, determino que o rol de testemunhas já seja apresentado 

quando do seu requerimento. Com a especificação das provas, venham 

os autos conclusos para deliberação. P. I. Comodoro, 7 de dezembro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001340-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS FERNANDO FRAZILIO (RÉU)

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI (RÉU)

BEATRIZ CARVALHO DO VALLE (RÉU)

FELIPE CARRARO DE ARAUJO (RÉU)

LUCIANA CARVALHO DO VALLE BAETA IPPOLITO (RÉU)

MARCELO BAETA IPPOLITO (RÉU)

MARIA LUCIA CARVALHO DO VALLE (RÉU)

THEOPHILO DUARTE DO VALLE JUNIOR (RÉU)

PATRICIA BIBIANO DA SILVA (RÉU)

GLENIO MORETTO (RÉU)

INCRA (RÉU)

JACOMO YOSHIO SANGALE (RÉU)

PAULO DUARTE DO VALLE (RÉU)

MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE (RÉU)

JOAO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE (RÉU)

MARA ARENHART SILVA (RÉU)

ANTENOR DUARTE DO VALLE (RÉU)

CARMEN PRADELLA MORETTO (RÉU)

ERTÊMIO MORETTO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Código 1001340-11.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 
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IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS RÉU: ANTENOR DUARTE DO 

VALLE, MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE, PAULO DUARTE DO 

VALLE, MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE, MARIA LUCIA 

CARVALHO DO VALLE, THEOPHILO DUARTE DO VALLE JUNIOR, 

LUCIANA CARVALHO DO VALLE BAETA IPPOLITO, MARCELO BAETA 

IPPOLITO, BEATRIZ CARVALHO DO VALLE, FELIPE CARRARO DE 

ARAUJO, MARCUS FERNANDO FRAZILIO, FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

INDIO - FUNAI, PATRICIA BIBIANO DA SILVA, JACOMO YOSHIO 

SANGALE, GLENIO MORETTO, ERTÊMIO MORETTO, CARMEN PRADELLA 

MORETTO, JOAO FERREIRA DA SILVA, MARA ARENHART SILVA, INCRA 

Vistos etc. Trata-se de ação de usucapião com pedido liminar de tutela 

provisória proposta por Iraídes Conrado Pereira De Morais em desfavor de 

Antenor Duarte Do Valle; Paulo Duarte Do Valle Maria Lúcia Carvalho Do 

Valle; Theóphilo Duarte Do Valle Junior; Luciana Carvalho Do Valle Baeta 

Ippolito, casada com Marcelo Baeta Ippolito; Beatriz Carvalho do Valle 

Araújo, casada com Felipe Carraro De Araújo; Espólio de Theodoro Duarte 

do Valle Representado Pelo Seu Inventariante Marcus Fernando Frazílio. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Designo audiência de conciliação para o dia 25 de Fevereiro de 

2019, às 13:00 horas, a ser realizada no CEJUSC da comarca de 

Comodoro/MT. Citem-se e intimem-se os réus, por meio de carta com aviso 

de recebimento, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhados de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverão 

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 dos réus à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intime-se a parte autora acerca 

desta decisão, por meio do seu advogado constituído, via DJE, para que 

compareça à audiência designada. Citem-se também os confinantes do 

imóvel usucapiendo, (FUNAI, Patrícia Bibiano da Silva, Glenio Moretto, 

Ertêmio Moretto, sua esposa Carmen pradella Moretto, João Ferreira da 

Silva e sua esposa Mara Arenhart Silva, INCRA) e, por edital, com prazo 

de 30 dias, os eventuais interessados em lugar incerto, para contestarem 

no prazo legal. Intimem-se para manifestarem interesse na causa os 

representantes da União, Estado e Município, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Quando for possível tal 

citação deverá por remessa eletrônica dos autos no próprio sistema PJE. 

Determino que a existência da presente demanda seja averbada perante a 

matrícula do imóvel ((Matricula nº 9.936, do Livro 002, Ficha 001, do 

Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT), devendo ser oficiado ao 

CRI. Defiro o pedido de prioridade de tramitação do feito. P. I. Comodoro, 7 

de dezembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114660 Nr: 7245-48.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTIVA LEITE SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o perito judicial para manifestar-se acerca do laudo médico 

juntado pela requerente no prazo de 15 dias, devendo informar se mantém 

a conclusão da perícia realizada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100918 Nr: 1340-62.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDS, SNFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas Com Pedido de Tutela 

Antecipada oferecida por FELIPE PERREIRA DE SOUZA, em desfavor de 

SABRINA NOGUEIRA RODRIGUES.

Verifica-se que o acordo apresentado (fls. 1/4) fora homologado por este 

Juízo (fls. 34) e o requerente FELIPE PERREIRA DE SOUZA afigura-se 

beneficiário do direito de visitas o qual postula tendo sido reconhecido nos 

seguintes termos:

“Em relação aos filhos Heitor e Arthur, tendo em vista que os mesmos se 

encontram estudando na ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO FELIZ, localizada 

no Bairro Cristo Rei, nesta cidade, o genitor em finais de semana 

alternados, compromete-se a pegá-los no pátio da escola nas sextas 

feiras, às 17:00 horas e a devolvê-los ao meio dia (12:00 horas) de 

segunda feira.

Em relação ao infante Arthur, por ser recém nascido, o genitor pegará 

somente pela manhã aos domingos, se comprometendo a devolvê-lo até 

as 12:00 horas do mesmo dia, e após o menor completar 01 (um) ano de 

vida, as visitas do infante Arthur serão reguladas da mesma forma que o 

menor Heitor” (fls. 1/4).

Assim sendo, não há que se falar em ação de regulamentação de visitas 

com pedido de tutela antecipada, afinal o acordo já foi homologado e deve 

ser cumprido por todos.

 Caso a genitora esteja agindo conforme aduz o requerente FELIPE 

PERREIRA DE SOUZA, “tenta por todos os meios abalar o lado sentimental 

dos filhos em relação ao pai, proibindo que os veja ou que tenha a 

companhia das crianças ou ao menos se falem por telefone”, isso se 

traduziria em descumprimento de acordo homologado, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de conciliação no CEJUSC para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 16:00.

Intime-se o Ministério Público Estadual e a defesa, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73045 Nr: 339-13.2015.811.0046

 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: ACDP, CCDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Publicação de Sentença de Interdição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92874 Nr: 3342-39.2016.811.0046

 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 GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS 

LTDA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ELIO 

ADANIR GIONGO, VANDERLEI GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO, 

MONICA APOLINARIO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

Indefiro o pedido de provas emprestadas, uma vez que aludida prova pode 

ser produzida nesses autos com o acompanhamento da parte embargada, 

privilegiando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

 Defiro o pedido de provas documental, desde que já acostadas junto com 

a petição inicial.

Quanto à prova pericial juntada pela parte embargante, esta terá valor de 

prova documental. Ademais, a parte poderia pugnar pela realização de 

perícia, porém, preferiu não o fazer.

Em relação a petição de KPM Empreendimentos e Participações Ltda. e 

Áster Maquinas e Soluções Integradas Ltda. saliento que decorreu o 

prazo para os embargados Vanderlei Giongo, Monica Apolinário Araújo, 

Elio Adanir Giongo e Oneida Ana Feroldi Giongo ( certidão de fls. 3.516), 

sendo que a parte embargante se manifestou às fls. 3.505.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101468 Nr: 1613-41.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39028 Nr: 44-78.2012.811.0046

 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: JOANITA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:21664, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

dias, juntar aos autos planilhas de cálculos devidamente atualizadas nos 

termos da decisão de fls. 259.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 60 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

TALITA DE OLIVEIRA ALVES, Cpf: 05339009130, Rg: 2562911-5, Filiação: 

Nancy de Oliveira Alves, data de nascimento: 10/02/1994, brasileiro(a), 

natural de Comodoro-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 6596590894 e 

atualmente em local incerto e não sabido HUGO LIMA DA SILVA, Rg: 

2053664-0, Filiação: Nilzemar Lima da Silva e Ramiro da Silva, data de 

nascimento: 16/09/1990, brasileiro(a), natural de Nova Alvorada-MT, 

Telefone 65 99699-2485. 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: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação, tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. 

Saliento que esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou 

seja, enquanto a situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. 

Com a vida dos autos principais, determino os traslado das principais 

peças.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, digitei. Comodoro, 06 de outubro de 2017 

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001380-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA OAB - MT23736/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001380-90.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: LETICIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: FERNANDO 

SOUZA DE OLIVEIRA VISTOS. Trata-se de Ação Cautelar de 

Regulamentação de guarda cc. pedido de busca e apreensão proposta 

Letícia Souza de Oliveira em face de Fernando Souza de Oliveira todos 

devidamente qualificados. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Compulsando aos autos verifico que, pela narrativa da autora, a menor 

encontra-se sobre a guarda de fato de seu genitor na cidade de Vale do 

Paraíso/RO. Pela leitura atenta dos dispositivos legais que tratam do tema 

posto, à luz dos princípios que protegem a criança e o adolescente, já que 

se referem a pessoas ainda em formação e vulneráveis às ações 

externas, denota-se que as regras de competência dispostas no Código 

de Processo Civil devem ser mitigadas, especialmente no que concerne à 

sua perpetuação – “perpetuatio jurisdictiones”. Nesse sentido, seguindo a 

trilha do que preceitua o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

a jurisprudência pátria tem entendido que, em atenção aos princípios da 

proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, o 

juízo competente para processo e julgamento de causas desta natureza é 

o domicílio dos pais ou responsável (inciso I) ou o lugar onde se encontre 

a criança ou adolescente (inciso II). A esse respeito, o c. Superior Tribunal 

de Justiça já teve diversas oportunidades de se pronunciar acerca do 

tema, sedimentando sua jurisprudência no sentido de que “a competência 

para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (Súmula nº 383). 

Indo mais além na interpretação do indigitado dispositivo da Lei nº 

8.069/1990 (art. 147, I e II), colhe-se ainda da jurisprudência do c. STJ o 

seguinte escólio, cuja ementa transcrevo abaixo: AGRAVO EM CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. GUARDA DE MENOR. ART. 147, I, DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO 

DE QUEM EXERCE A GUARDA DO MENOR. PRECEDENTES DA EGRÉGIA 

SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. A jurisprudência desta egrégia Segunda 

Seção, interpretando o art. 147, I, da Lei 8.069/90, firmou posicionamento 

no sentido de que, nos casos de disputa do menor pelos pais, ambos 

exercendo o pátrio poder, define-se a competência pelo foro do domicílio 

daquele que detém a guarda. Agravo regimental improvido. (AgRg no CC 

42.986/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 06/12/2004, DJ 16/03/2005, p. 160) E mais: “nos termos do 

disposto no art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

competência para apreciar as ações que envolvam interesse de menor é 

do foro do domicílio dos pais ou responsáveis. Ostentando ambos o pátrio 

poder, as ações deverão ser propostas no foro do domicílio daquele que 

detém a respectiva guarda [ainda que de natureza apenas fática]” (STJ, 

CC 93.279/MA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/09/2008, DJe 

27/03/2009). Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos, DECLARO a incompetência deste juízo para processar o 

presente feito, com arrimo no citado art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. INTIME-SE. Decorrido o 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE à remessa destes autos 

ao Juízo de Família da Comarca de Vale do Paraíso, Estado de Rondônia, 

mediante as baixas e anotações necessárias no setor de distribuição. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 07 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 
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Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DONIZETI SANCHEZ OAB - SP73055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APPARECIDO SANCHEZ (DEPRECADO)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência 

complementar do oficial de justiça, conforme certidão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001376-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Comodoro (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001376-53.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARLI NASCIMENTO PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

COMODORO Vistos. Tendo em vista que, a requerente é detentora de 

propriedade, indefiro a gratuidade da justiça. De igual modo, determino a 

emenda da inicial para que a requerente esclareça qual município teria 

construído a Escola em seu terreno que fica localizado na Cidade de Nova 

Lacerda-MT, sendo necessário para averiguação da legitimidade passiva, 

pois cada município responde por seus atos. defiro o prazo de 15 (quinze) 

dias para emenda da inicial nos moldes acima alinhavados, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito. Comodoro, 6 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001230-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA OAB - MT23736/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. G. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001230-12.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MARCILEIA DA SILVA MATEUS EXECUTADO: CRISTIANO DA 

GAMA LUCIANO Vistos. Cuida-se de pedido de cumprimento definitiva de 

sentença requerida por MARCILEIA DA SILVA MATEUS e outro contra 

CRISTIANO DA GAMA LUCIANO todos devidamente qualificados. Decido. 

De pronto, no meu entendimento a presente demanda ajuizada pelo autor, 

trata-se na verdade de mero requerimento de cumprimento de sentença, 

considerando que visa, sobretudo, que a requerida cumpra “o quantum” 

em sentença prolatada nos autos de cód. 69583. Verifico que não se trata 

de cumprimento provisório de sentença, pois ausentes seus requisitos. 

Nesse pórtico, tratando-se de requerimento de cumprimento definitivo de 

sentença, mister que tal peça seja encartada nos autos de conhecimento, 

devendo em tais autos dar o devido cumprimento da sentença. Desta feita, 

determino o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas estilares, 

devendo a parte autora/exequente apresentar o presente requerimento de 

cumprimento de sentença nos autos de conhecimento de cód. 69583 

oriundo da 2ª vara desta comarca. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso cabível, remetam-se os autos ao arquivo. Às providências. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000895-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000895-90.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DA SILVA VICENTE RÉU: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. I - Não conheço do requerimento anterior 

por ausência de previsão legal. I - Certifique o decurso do prazo para 

recolhimento das custas processuais e em havendo se houve o devido 

recolhimento. Após, conclusos. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA PEREZ JUNIOR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000342-43.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE PEREIRA PEREZ JUNIOR RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Diante da certidão retro designo perícia para a data de 1º 

de fevereiro de 2019, às 15h20min. Intime-se. Comodoro, 30 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000222-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. O. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000222-97.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ANGELA REGINA DE OLIVEIRA ARAGAO EXECUTADO: 

CHERLES MOREIRA SILVA Vistos. MARIANY FERNANDA DE OLIVEIRA 

ARAGÃO SILVA por meio de sua representante legal ANGELA REGINA DE 

OLIVEIRA ARAGÃO pleiteou cumprimento de sentença em face de 

CHERLES MOREIRA SILVA todos devidamente qualificados. O executado 

foi intimado consoante se demonstra ID 14371002. Derradeiramente as 

partes entabularam acordo nos autos de ID 14909446. O Ministério Público 

pugnou pelo deferimento do pedido em ID 16723922. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Mérito. De proêmio, há que se 

considerar que comungo do mesmo entendimento externado pelas Cortes 

Superiores de que mesmo em havendo já sentença prolatada acerca do 

título ora executado, nada obsta que as partes litigantes posteriormente 

venham a transacionar, posto que o novel Código de Processo Civil aduz 

que compete ao magistrado priorizar a conciliação ex vi legis inc. IV do art. 

125, CPC. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado 

pelo advogado subscrevente do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais. Os acordantes ajustaram sobre os 

alimentos pretéritos devidos pelo executado. Destarte, mister mencionar 

que o acordo celebrado entre as partes não constitui renúncia ao direito 

aos alimentos até porque estes, por óbvio, são irrenunciáveis. Na 

verdade, houve pactuação entre as partes da melhor forma que lhes 

aprouveram acerca da dívida alimentar pretérita. Ademais, em se tratando 

de dívida alimentar pretérita esta pode inclusive ser deixada de ser 

executada pelo exequente. Conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de 

Processo Civil. FIXO 02 (URH) pelo múnus desenvolvido pelo patrono no 
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decorrer do processo. Certifique nos autos se houve expedição de 

certidão ao douto patrono quando do ajuizamento da inicial. E em caso 

negativo, proceda com a respectiva expedição. Notifique-se o Ministério 

Público. Após, com o trânsito em julgado, permaneça os autos em cartório 

em escaninho próprio e, depois de decorrido o prazo de suspensão do 

acordo celebrado nos autos, intime-se a parte autora/exequente para 

manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 

interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. P. I. C. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000623-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMENIGUE GOBBI GOIS OAB - RO4629 (ADVOGADO(A))

ROXANE FERRETO LORENZON OAB - RO4311 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILBYA VILAS BOAS GONCALVES OAB - RO8831 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000623-96.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

RUBENS DUARTE ROCHA RÉU: RIAN GOMES ROCHA VISTOS. RUBENS 

DUARTE ROCHA ajuíza Ação revisional de alimentos em desfavor de RIAN 

GOMES ROCHA, neste ato representado por MARIA DE LOURDES LÍRIO 

GOMES todos devidamente qualificados nos autos. Liminar deferida 

parcialmente de ID. 14497477. Contestação apresentada nos autos de ID. 

15786148. Decisão prolatada pelo juízo “Ad quem” 15786100 . Impugnação 

à contestação de ID. 15915835. Manifestação ministerial de ID. 16723931. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Diante da apresentação de 

contestação intempestiva e tratando-se de direitos indisponíveis, 

DECRETO a revelia de RIAN GOMES ROCHA por meio de sua 

representante legal, deixando, entretanto, de aplicar-lhe seus efeitos, por 

expressa previsão do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, sendo 

necessário o exame apurado dos demais elementos probatórios. As 

preliminares avençadas em sede de contestação não serão apreciadas, 

ante a decretação de revelia. As partes são legítimas, bem como não há 

nulidades a serem declaradas/sanadas. Presentes as condições da ação 

e pressupostos processuais. Nesse passo dou o feito por saneado. Na 

forma do artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, as questões de 

fato e de direito relevantes são atinentes à modificação na situação 

financeira das partes aptas a ensejar a revisão com a minoração dos 

alimentos devidos ao filho menor, de acordo com o artigo 1.699 do Código 

Civil. Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min, para oitiva de testemunhas, que deverão 

ser OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo de 15 (quinze) dias da 

intimação desta decisão, na forma do art. 357, § 4º c/c art. 450, todos do 

CPC, sob pena de preclusão. Cientifique-se as partes que estas terão o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC]. 

Anote-se que a parte deverá esclarecer ao Juízo se requerer a intimação 

judicial das testemunhas ou se as mesmas comparecerão 

independentemente de intimação, observando-se o art. 455, § 4º, incisos 

IV e V do CPC. Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIO DOMENE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CAETANO GOMES OAB - RO3269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIO LACERDA SOARES OAB - MG139097 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000226-37.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ARCENIO DOMENE EXECUTADO: LINDOMAR FERREIRA DA 

COSTA VISTOS. Visando resguardar o princípio da não surpresa nos 

termos do art. 10, CPC, intimem-se o excepto/exequente, mediante 

publicação no DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste 

acerca da exceção de pré-executividade carreada nos autos. De igual 

modo, certifique se foram apresentados embargos à execução pelo 

executado. Após, venham-me conclusos para apreciação da exceção, 

bem como do pedido de expropriação de bens. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1000971-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU OAB - MT25139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000971-17.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

JOCIANE GOMES VIANA RÉU: RAIAN PEREIRA FERREIRA VISTOS. I – 

Indefiro o pedido de prisão civil, considerando que já houve grande lapso 

temporal o que obsta o deferimento de prisão civil, vez que nos termos do 

art. 528, §7º, CPC/2015 o decreto de prisão civil só pode ter por objetivo o 

recebimento das parcelas vencidas e não pagas nos três últimos meses 

anteriores à intimação do executado (Súmula 309 do Superior Tribunal de 

Justiça). Todavia, passo a apreciar o pedido por expropriação de bens. II - 

Defiro a assistência judiciária gratuita, porquanto busca o autor/exequente 

o pagamento de obrigação de caráter alimentar. III - Intime-se a parte 

executada pessoalmente no endereço informado nos autos para, em 03 

(três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. IV - Caso o 

executado, no prazo assinalado acima, não efetue o pagamento, não 

prove que o efetivou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

fazer, DETERMINO QUE SEJA REALIZADO O PROTESTO DO 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, aplicando-se, no que couber, as 

disposições do art. 517 do CPC, inteligência do art. 528, §1º, CPC. V - Se 

não pagar, nem se escusar, de imediato proceda-se com a penhora e 

avaliação de bens, conforme dispõe o art. 829 do CPC, quanto às 

prestações vencidas anteriores ao pedido de cumprimento de sentença e 

as que vencerem no curso do processo executivo. VI - Se for penhorado 

bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do devedor, se casado. Após, 

sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de Registro de Imóveis, 

intimando-se a exequente para retirar o mandado de inscrição, ex vi art. 

844 do CPC. Se o devedor, ao nomear os bens à penhora, atribuir valor 

aos bens e o credor concordar, nos termos do art. 871, I, CPC, não se 

procederá à avaliação por avaliador. VII – Se fornecido pelo 

autor/exequente oficie-se a instituição empregatícia do executado para 

que os valores a título de pensão alimentícia sejam descontados mediante 

folha de pagamento e, posteriormente depositados na conta bancária 

apontada pela representante legal da parte exequente, devendo o 

desconto ocorrer a partir da primeira remuneração posterior do 

executado, a contar do protocolo do ofício, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência ou prevaricação [art. 529, §1º, CPC]. Notifique-se o 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000885-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO ROBERTO RECK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada a impulsionar o processo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 241 de 452



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL NOVA MUTUM MT 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000901-97.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): CARMEN DOMINGOS DOS SANTOS RÉU: INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL NOVA MUTUM MT Vistos. Cuida-se de 

Ação de restabelecimento de benefício apresentado por CARMEN 

DOMINGOS DOS SANTOS sob o argumento de que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social descumpriu ordem judicial emanada por este 

juízo nos autos de cód. 68799, deste modo busca guarida judicial para o 

fim de ser restabelecido benefício em tese cessado indevidamente. 

Decido. De pronto, constato que o requerimento apresentado pelo autor 

deve ser efetuado no bojo da ação de conhecimento em que concedeu o 

benefício ora pleiteado por este. O art. 502 e ss do CPC de forma clara 

dispõe que ocorre coisa julgada quando torna imutável e indiscutível a 

decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Assim, transitada em julgado 

a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as 

alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 

quanto à rejeição do pedido. Ainda que seja utilizada no âmbito das ações 

individuais previdenciárias a tese da aplicabilidade da coisa julgada 

secundum eventum probationis. No caso dos autos, a autora não busca o 

reconhecimento de outro benefício ante a superveniência de seu estado 

de saúde, mas cumprir o comando judicial fixada na sentença prolatada 

por este juízo. Assim, em razão da ocorrência do instituto da coisa julgada 

a extinção do presente feito é medida que se impõe. Diante do exposto, e 

por tudo o mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 485, 

inciso V, §3º, CPC RECONHEÇO a existência de coisa julgada e, por 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 

Se condenação em litigância de má-fé, pois não vislumbrei dolo do autor. 

Sem condenação em honorários de sucumbência. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso cabível, remetam-se os autos ao arquivo. P. I. C. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105053 Nr: 3116-97.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALIPIO SATIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 Fica o(a) reeducando(a) intimado(a,) por seu advogado, intimado(a) a 

manifestar-se quanto ao cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122333 Nr: 3083-73.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) reeducando(a) intimado(a,) por seu advogado, intimado(a) a 

manifestar-se quanto ao cálculo de pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36328 Nr: 1025-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA, VALMIR JOSÉ MACHADO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698, 

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Fica a parte exequente intimada, na pessoa de seu advogado, das 

certidões de fl.: 108/109, onde consta o endereço obtido através do 

sistema SIEL, bem como da Carta de Citação expedida, naquele endereço, 

em desfavor do executado, Valmir José Machado Cavalheiro, fl.: 111, dos 

autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36328 Nr: 1025-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA, VALMIR JOSÉ MACHADO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698, 

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Certifico que em consulta ao sistema SIEL/TRE/MT, foi possível adquirir o 

seguinte endereço em relação ao senhor, Valmir José Machado 

Cavalheiro: Rua Napoleão Moreira Bueno, nº 127, Município de 

Inhacorá/RS. Conforme Certidão em anexo, fl.: 109.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121099 Nr: 2522-49.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Tsue Massimoto Ardisson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE ABREU PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão acostado nos autos na ref: 09, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para recolher o 

valor de R$ 1.435,00 (hum mil quatrocentos e trinta e cinco reais), 

referente a complemento das despesas de condução pelo Oficial de 

Justiça, correspondente a 03 (três) diligências extras realizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21639 Nr: 2647-37.2006.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG, LKDO(, RLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, ELIANA DA COSTA - OAB:OAB/MT 

5447B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MARIA SOARES - 

OAB:4527

 Fica a parte requerente intimada, na pessoa de sua advogada, para que 

retire em secretaria, a CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mt.: 34887
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85908 Nr: 837-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI STASIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Regina Okubara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Código 85908

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso contra Neuri Stasiak todos devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que o requerido devidamente citado, 

apresentou contestação nos autos.

 Empós, os autos foram remetidos ao “Parquet” que apresentou 

manifestação nos autos.

É o relato do necessário.

 Proceda a serventia da seguinte forma:

 1) Cadastre o advogado da parte requerida no sistema Apolo, caso já não 

o tenha feito.

 2) Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 126844 Nr: 4951-86.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO IVO TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Código 126844

VISTOS.

 Considerando a requisição do Presidente do TRE-MT para o fim de 

comparecimento deste magistrado juntamente com o eminente pres. ao 

município de Rondolândia para audiência pública, redesigno a presente 

audiência para o dia, 29 de outubro de 2018, a realizar-se às 13h30min.

 Faça-se constar no presente mandado/intimação as advertências 

contidas em decisão anterior.

 Comuniquem-se as partes pelo meio mais célere a fim de evitar prejuízo 

as mesmas sem prejuízo da posterior publicação via DJE.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 24 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103557 Nr: 2468-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007, MARIA EUGÊNIA CANESIN - OAB:54.266/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Cód. 103557

Vistos.

De proêmio, diligencie a serventia acerca da autenticidade da decisão 

juntada nos autos de ref. 46 e certifique nos autos.

Em sendo, considerando que a Instância Superior manteve a decisão de 

ref. 39, cumpra-se na integralidade a decisão de ref. 39.

Não conheço do requerimento de ref. 46, porquanto este juízo já se 

manifestou quanto a tal irresignação de ref. 39.

Desta feita, certifique a serventia se houve o devido cumprimento dos 

requisitos legais para o cumprimento do ato a fim de se evitar futura 

alegação de nulidade. Em não sendo possível a realização da alienação 

judicial na data estipulada na decisão de ref. 39, DETERMINO desde já que 

a serventia entre em contato com o leiloeiro nomeado para que seja 

fornecida nova data para o mês de janeiro de 2019, ressalvado por óbvio 

o período de 20 de dezembro de 2018 a 20 janeiro de 2019.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1741-47.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, PAULO CESAR 

FAVARO MOTTA, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, ANTÔNIO 

FÁBIO ZONTA, LÚCIA FABIANA ZONTA, ADRIANA DE CASTRO MOTTA, 

ESPOLIO DE LUCIANA FLAVIA ZONTA, ALEXANDRE JACQUES BOTTAN, 

IVETE TEREZINHA DACROCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FARIA SOUZA - 

OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 Código 20630

VISTOS.

 Certifique se fora dado cumprimento na integralidade do comando judicial 

exarado em 23/04/2018.

 De igual modo, certifique se houve apresentação de impugnação ao 

cumprimento de sentença no prazo legal.

 Por fim, apensem-se o presente feito aos autos de cód. 129042.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78703 Nr: 2646-37.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSS, PSdS, ALAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78703

VISTOS.

Trata-se de Ação de guarda em que MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS 

promove em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA e ANA LUCIA ARRAIS 

SILVA todos devidamente qualificados.

Sustenta a requerente que é avó paterna do infante Isaque José da Silva 

Santos. Informou na exordial que sempre o infante esteve sob a guarda de 

fato da requerente.

Assim, a requerente ingressou com a presente demanda com a finalidade 

de adquirir a guarda do infante.

Juntou documentos.

Derradeiramente o Ministério Público do Estado de Mato Grosso noticiou a 

mudança de endereço do infante, bem como de sua guardiã, razão pela 

qual pugnou pela remessa dos autos a comarca em que reside atualmente 

o autor.
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É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifica-se que a detentora da guarda provisória do 

menor encontra-se residindo na comarca de Cotriguaçu/MT conforme 

manifestação do “Parquet”.

 Considerando que a guardiã encontra-se atualmente residindo na 

comarca de Cotriguaçu /MT, antevê a competência absoluta daquele juízo 

para o processamento e julgamento do feito nos termos do art. 147, I, do 

ECA. Tal previsão visa à proteção do melhor interesse da menor, sendo 

absoluta a competência daquele juízo, ou seja, deve ser declarada de 

ofício, não sendo admissível sua prorrogação.

 A jurisprudência da Corte da Cidadania sedimentou entendimento no 

sentido de que, tratando-se de ação com o objetivo de guarda de menor, 

compete ao Juízo do domicílio de quem já exerce o encargo a solução da 

demanda.

Ainda que se trate de competência territorial, portanto, relativa, há 

possibilidade de relativizar a regra processual da competência em prol do 

melhor interesse da criança e do adolescente.

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 

Comarca de Cotriguaçu/MT.

Notifique-se o Ministério Público.

 Remetam-se os autos ao Juízo competente, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001319-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FRANZOTTI ROZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001319-46.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CAMILA FRANZOTTI ROZZA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Intimadas as partes para produção de provas, comparece a requerente 

pugnando pela prova testemunhal e, desde já, arrolando testemunhas (ID 

16100054) e, apesar de inerte neste momento (ID 16509965) a parte ré já 

pugnara em sua peça defensiva a oitiva de testemunhas, bem como 

depoimento pessoal. Dessa forma, DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, às 13h30min. A contar da 

intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC. Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem à audiência, sob pena de confissão. O 

comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido pelas 

partes independentemente de intimação, nos termos do art. 455 e 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Ademais, expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de que seja 

colhido o depoimento da testemunha DELMA CRISTIANY PINTO PEREIRA, 

assim como, das eventuais testemunhas arroladas pelo requerido. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Às Providências Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106801 Nr: 9491-28.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BEZERRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Tendo em vista o término da instrução processual, 

permaneçam os autos conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 9955-52.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Maria da Silva, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 Vistos etc.

 A DPE manifesta à Ref. 48 pela oitiva de testemunhas, estas já arroladas 

na exordial.

Quanto ao requerido DETRAN/MT, verifica-se da certidão de Ref. 50 que 

este se manteve inerte à intimação da decisão de Ref. 42, incidindo-lhe a 

preclusão temporal.

Dessa forma, defiro a produção de prova testemunhal e DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

14h00min.

Ademais, já arroladas as testemunhas pela DPE, expeçam-se todas as 

intimações necessárias, nos termos do Art. 455, § 4º, inciso IV do CPC.

Ciência ao MPE e à DPE.

Intimem-se as partes pessoalmente, com as advertências legais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara-MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 3773-55.2014.811.0010

 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: NIURA MOURA DE ARAUJO, LEOCIR MOURA DE 

ARAUJO, JEVERSON APARECIDO MATOS, Inajara Angélica dos Reis 

Moura, LEIDE FRANCISCA MOURA DE ARAUJO MATOS, ELI MOURA DE 

ARAUJO, LEONIL MOURA DE ARAÚJO, MARIA BENILDE BRAGA DE 

ARAÚJO, IZAIAS CORREA DA COSTA, Josué Coutinho Elias, Neuzi 
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Honorina Moura Elias, MARIA DE LOURDES MOURA DE ARAUJO COSTA, 

LUCIENE MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NILZA FRANÇA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O, Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do certificado à ref. 79, determino a expedição de formal de partilha 

referente ao imóvel descrito na inicial em favor da Sra. Niura Moura de 

Araújo.

Após, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de estilo.

Intime-se. CUMPRA-SE.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100783 Nr: 6557-97.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DONIZETE PASTRELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc. Tendo em vista o término da instrução processual, 

permaneçam os autos conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78684 Nr: 1710-86.2016.811.0010

 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: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

CONSTRUTORA TURATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Carneiro - 

OAB:19.366 - 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 Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 988-18.2017.811.0010

 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: ARLY CABRAL, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA - 

ME, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA, ARLY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o retorno da missiva juntada retro, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, para no prazo 

comum de 10 dias, apresentarem memoriais escritos, conforme 

determinação de ref. 81.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002978-90.2018.8.11.0010

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:

MAYRA ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002978-90.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MAYRA ROMERO Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA em face de MAYRA ROMERO, partes devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe. Com a inicial vieram documentos. 

Inicialmente, fora determinada a comprovação do recolhimento das custas 

(ID 16514262), porém, em seguida comparece a parte autora à ID 

16551908 postulando pela desistência do feito, retirando restrição 

sistêmica sobre o bem, assim como, devida baixa junto aos órgãos de 

proteção ao crédito que eventualmente foram deferidas no feito. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Requerida a 

desistência da demanda, ainda não formada a relação processual ante a 

ausência de citação da parte requerida, dispensa-se sua anuência, sendo 

imperiosa a homologação do pedido. Assim, pelo exposto e sem delongas, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o pedido de desistência do feito formulado 

pela parte autora para que produza os seus efeitos jurídicos, com 

espeque Art. 200, parágrafo único do CPC, julgando extinto o feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC. De outra 

banda, indefiro o pedido de baixa de bloqueio do veículo por sistema 

RENAJUD e comunicação aos órgãos de restrição ao crédito, eis que não 

foram determinados pelo Juízo. Custas remanescentes pela parte autora 

(Art. 90 do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000480-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FELIX RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000480-21.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: MICHELE FELIX RODRIGUES REQUERIDO: RODRIGO NUNES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por 

ARTHUR FELIX DE OLIVEIRA, representado pela genitora MICHELE FELIX 

RODRIGUES, em face de RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA, partes 

devidamente qualificados nos autos. Com a exordial vieram documentos. 

Inicialmente foi determinado à parte autora que emendasse a inicial com o 

valor correto da causa (ID 12516293), o que foi prontamente corrigido pela 

parte (ID 12573972). Em seguida, recebida a inicial, a antecipação dos 

efeitos da tutela foi indeferido, determinando a remessa do feito ao 

CEJUSC (ID 12669612), oportunidade em que as partes entabularam 

acordo, conforme termo anexado à ID 14610520. Com vista dos autos, o 

MPE manifestou-se favorável a homologação do acordo ID 16342449. 
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Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial. Pelo 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, homologo 

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

de ID 14610520. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Sem custas. Diante da renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Ciência à DPE e ao 

MPE. Às providências. Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FERNANDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001603-54.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

TEREZA FERNANDES DE ARRUDA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA proposta por TEREZA FERNANDES DE ARRUDA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, partes 

devidamente qualificadas nos autos. A petição inicial veio acompanhada 

de documentos. Inicialmente o juízo da 2ª Vara desta comarca determinou 

a remessa dos autos a esta Vara em razão de suposta prevenção com o 

feito nº 180-57.2010.811.0010 – Código 32517, porém, verificou-se na 

decisão deste juízo de ID 16454059 que o feito encontra-se sentenciado. 

Contudo, em seguida comparece a demandante à ID 16545781 

manifestando pela desistência da ação em razão de seu pedido ter sido 

deferido em sede administrativa. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Diante do pedido de desistência formulado pela parte, e diante da 

ausência de citação da parte requerida, a extinção do processo é medida 

que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem 

maiores delongas, homologo a desistência da ação e, por consequência 

julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Sem 

honorários advocatícios, vez que a parte requerida não ingressou na lide. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002967-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002967-61.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. RÉU: LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - 

ME VISTOS ETC, Cuida-se de “Ação de Reparação de Danos por Acidente 

de Veículos” manejado por Martelli Transportes LTDA em face de Lavratti 

Transportes LTDA ME, todos qualificados na exordial. A parte autora 

comprovou o recolhimento das custas e taxas judiciais conforme juntada 

de doc. (ID 16493848). CITE-SE a parte requerida através de carta, com 

aviso de recebimento (AR) para, querendo comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso também 

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 CPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada à revelia (art. 334 CPC). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 7 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5382 Nr: 981-56.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, ANATALÍCIO VILAMAIOR - OAB:5172/MT, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte devedora, para no 

prazo de 15 (quinze), pagar a quantia devida descrita nos cálculos de fls. 

288/288-vº, referente aos honorários advocatícios, sob pena do 

acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC e, em caso 

de não pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, 

na forma do § 3° do mesmo diploma. Decorrido o prazo previsto no art. 

523, sem o pagamento voluntário, poderão os executados no prazo legal 

apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma do art. 

525 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23495 Nr: 2370-95.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:5999-B, 

SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 CERTIFICO E DO FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do advogado 

da parte Requerente via DJE para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

retirada da Certidão de Protesto para registro em Cartório. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14320 Nr: 1057-07.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBOSA SOARES, JOANITA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO CARMO DE OLIVEIRA FILHO, 

MARCO ANTONIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B, JOSE NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO 

- OAB:3188 -MT
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 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50633 Nr: 2469-89.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO de fls. 114/116 

e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos da exequente/impugnada 

de fls. 122/123 para que surta seus efeitos jurídicos e legais.Sem 

h o n o r á r i o s  a d v o c a t í c i o s E s c o a d o  o  p r a z o  r e c u r s a l , 

certifique-se..Considerando que crédito exequendo atualizado ultrapassa 

60 (sessenta) salários, cancelo a Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

expedida às fls. 97/98, bem como, determino a expedição do competente 

Precatório Judicial para pagamento do crédito executado.Feito isso, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação quanto ao pagamento do Precatório Judicial pela autarquia 

federal.Disponibilizado os créditos, intime-se o advogado (a) da parte 

autora para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta e banco 

para o depósito judicial, sob pena de arquivamento do feito.Nada 

postulado, certifique-se e arquive com baixa na distribuição.Informada 

conta e banco, expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento 

dos valores.Após, conclusos.Intimem-se.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55547 Nr: 80-63.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA 

LTDA ME, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA 

SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:15.376/SC

 Processo: 80-63.2014.811.0010

Código 55547

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl.171, realizei consulta ao sistema 

RenaJud e procedi o bloqueio acerca da transferência de 01 (um) veículo 

de prioridade da executada Anisadett Pinheiro da Silva Nogueira.

Após, em consulta ao InfoJud, obtive as últimas declarações de 

rendimentos da parte executada, cujas cópias se encontram em anexo.

Assim, intime-se a executada para se manifestar acerca da penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se o exequente para se manifestar a respeito da informação 

prestada pela Receita Federal, bem como dar prosseguimento no feito, sob 

pena de arquivamento.

Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do executado aos autos, cumpra-se a secretaria com o disposto no art. 

477 da C.N.G.C que preconiza: “As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência (...)§ 

2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.”

Diante da inércia da parte executada, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento do valor bloqueado nos autos (fl. 147).

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 29 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16946 Nr: 1511-50.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779/MT

 Processo n° 1511-50.2005.811.0010

Código 16946

Exequente: Tereza Rosa da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos de fl. 222.

Expeça-se o competente Alvará Judicial de Levantamento quanto aos 

créditos a título de honorários advocatícios depositados à fl. 224, na 

postulada à fl. 222.

Entretanto, em relação ao crédito geral, conforme Precatório Judicial de fl. 

220, a liberação dos valores deverá ser procedida em favor da patrona da 

exequente, Drª Cláudia Aquino de Oliveira, OAB/MT 7230, nos termos do 

instrumento de procuração de fl. 14.

Destarte, intime-se a advogada da exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, informar conta e banco para depósito dos valores a título de 

pagamento do Precatório Judicial de fl. 220.

Dê-se ciência à exequente por qualquer meio legal acerca de todo teor do 

Precatório Judicial de fl. 220.

Após, arquivem-se os autos, sem baixa na distribuição, até a informação 

do pagamento do Precatório Judicial pela autarquia federal.

Efetuado o depósito pela executada e informada a conta bancária pela 

patrona da exequente, expeça-se o competente Alvará Judicial de 

Levantamento.

Após, conclusos.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 29 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20607 Nr: 2206-67.2006.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ARISTEU BERTOLIN, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE FRANCO DE SOUZA - 

OAB:OAB/GO 20.302, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 Processo nº 2206-67.2006.811.0010

Código nº 20607

VISTOS ETC,

Realizada consulta ao Sistema BacenJud procedi o bloqueio do valor 

parcial do débito, o qual solicitei a transferência para a conta judicial.

Intime-se a parte executada para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo legal, e, após, intime-se a parte exequente para, no mesmo prazo, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

Diante da inércia dos executados, defiro a expedição de alvará para 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 71/72 e 294/300, 

transferindo-os para a conta bancária informada pelo exequente (fl. 334).

Com fundamento art. 782, § 3º, do CPC, DETERMINO a inscrição dos 

devedores nos órgãos de cadastro de inadimplentes. Para tanto, oficie-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 5 de dezembro de 2018.
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Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12452 Nr: 1363-10.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 (...)Nesse mesmo sentido decidiu esta Corte na AC 

0012179-10.2004.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

AMILCAR MACHADO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE 

ALVARENGA LOPES (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.18 de 

10/11/2009. 5. Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para 

determinar o prosseguimento da execução com a compensação, 

observada a impossibilidade de cumulação dos ditos benefícios 

previdenciários com os assistenciais, dos valores já recebidos na via 

administrativa a título de amparo assistencial”. (TRF-1 - AC: 

00388367620104019199 0038836-76.2010.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 

17/02/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 07/04/2016 e-DJF1)De 

rigor, portanto, o provimento aos aclaratórios.Pelo exposto, DOU 

PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 236/243 para SANAR a 

omissão ventilada e reconhecer excesso de execução nos cálculos da 

credora, pois, não deduziu os créditos recebidos pela autarquia federal a 

título de pagamento do benefício de prestação continuada desde sua 

implantação – DIB 15/06/2009.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Em 

seguida, intime-se a credora por meio de seu advogado (a) para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo cálculo da 

execução atualizado, obedecido os termos desta decisão, sob pena de 

arquivamento do feito.Não havendo manifestação, certifique-se e 

arquive-se.Com os cálculos, intime-se a autarquia federal para, querendo, 

no prazo legal, impugnar, sob pena de concordância tácita.Nada 

postulado, certifique-se.Após, conclusos.Cumpra-se.Jaciara-MT, 05 de 

dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55543 Nr: 75-41.2014.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LOURENÇO ESTRUTURA METÁLICA E 

PRÉ-MOLDADOS LTDA, JAIR PEREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 50.558,81 (cinquenta 

mil, quinhentos e cinquenta oito reais e oitenta um centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo índice INPC do inadimplemento e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os demandados 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publique-se. Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 07 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simione 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18433 Nr: 3082-56.2005.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA LOPES DA SILVA, SOELY LOPES FLORENCIO E 

SILVA, SUZANY LOPES FRORÊNCIO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIÉS FLORENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELINO JERONYMO DA SILVA - 

OAB:5.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3082-56.2005.811.0010

Código 18433

Requerente/inventariante: Soely Frorêncio e Silva

Requerido/inventariado: Espólio de Eliés Frorêncio da Silva

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Inventário” dos bens deixados por Eliés Frorêncio da 

Silva, falecido em 15/10/2005, tendo como viúva/meeira Célia Lopes da 

Silva e herdeiras Soely Lopes da Silva e Suzany Lopes Frorêncio e Silva.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 06/20.

Intimada por meio de sua advogada para dar prosseguimento do feito, a 

inventariante Soely Lopes da Silva quedou-se inerte.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, a inventariante intimada por meio de sua advogada 

para manifestar e dar prosseguimento no processo manteve-se inerte, 

demonstrando total desinteresse na demanda, devendo, pois, ser extinta 

sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

“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;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem honorários advocatícios.

Ciência do Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4210 Nr: 1210-50.1998.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1210-50.1998.811.0010

Código: 4210

Exequente: Município de Jaciara – MT

 Executado: Leveger Transportes de Diesel Ltda.

 VISTOS ETC,

Consoante o teor das certidões de fls. 164/165, Intime-se o exequente 

PESSOALMENTE, por meio de sua Procuradoria para, querendo, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito sob pena de extinção (art. 

485, §1º, inciso III do CPC).

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 2421-67.2011.811.0010

 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: IDALINA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2421-67.2011.811.0010

Código nº. 47281

Exequente: Idalina Moraes da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Idalina Moraes da Silva manejou Cumprimento de Sentença em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos (165/166), sendo os pagamentos comprovados às fls. 167 e 

186.

Levantados os valores depositados a título de crédito geral (fl. 173), a 

parte autora requereu a expedição do Alvará de Levantamento dos 

valores referentes aos honorários sucumbenciais (fl. 183/184).

É o necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de Levantamento dos valores depositados à 

fl. 186, na forma postulada às fls. 183/184.

Sem custas e honorários.

Empós, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26102 Nr: 2650-32.2008.811.0010

 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: ODETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 328/2008

Código 26102

Requerente: Odete Maria da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Defiro pedido de fls. 161/162, na forma postulada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão 

de fl. 159.

Às providencias.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1401 Nr: 918-02.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX AGROQUIMICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DONEGA VERRI - 

OAB:28981, ANDRÉIA CHARLISE ANDRÉ - OAB:25.591, DIOGO FARIA 

BUENO - OAB:50952/PR, GIOVANA GIOCONDO - OAB:30360, IGOR 

FABRÍCIO MENEGUELLO - OAB:37.741, ODUWALDO DE SOUZA 

CALIXTO - OAB:11.849/PR, RICARDO G. CATOIA DE OLIVEIRA - 

OAB:40701, WALTER LUÍS CARNELOSSI - OAB:24905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 214/2003

Código nº. 1401

Exequente: Nortox Agroquímica S/A

Executado: Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda.

VISTOS ETC,

Nortox Agroquímica S/A ajuizou “Ação de Execução”, em face de 

Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda. ambos qualificados nos autos.

A parte autora foi devidamente intimada pessoalmente, porém deixou 

transcorrer “in albis” o prazo, quedando-se inerte, consoante certidão de 

fl. 360.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente intima, 

conforme determinação de fl. 358, contudo não se manifestou nos autos.

 É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

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

 (...)

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

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

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Custas pelo exequente.

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 136-38.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Facco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 136-38.2010.811.0010

Código 32467

Requerente: Laurita Facco

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Defiro pedido de fls. 178/179, na forma postulada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão 

de fl. 177.

Às providências.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 2483 Nr: 408-86.1997.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA GEORGINA CARDOSO, MARIA APARECIDA 

CARDOSO, MARLENE AMARIA RIBEIRO, JOSÉ AMARO FILHO, ITAMAR 

AMARO CARDOSO, JUSLENE AMARO DOS SANTOS, SEBASTIÃO 

AMARO CARDOSO, ERDÔNIO AMARO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMARO CARDOSO, JOSÉ AMARO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Processo nº. 2003/4

Código 2483

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl.71, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 121038 Nr: 6121-07.2018.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, intime-se a embargante, na pessoa de seu advogado (a), 

para que COMPROVE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, na forma do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.Não havendo manifestação no prazo retro, certifique-se.Após, 

conclusos para ulterior deliberação.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 26 

de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20607 Nr: 2206-67.2006.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ARISTEU BERTOLIN, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE FRANCO DE SOUZA - 

OAB:OAB/GO 20.302, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 A propósito:AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ÍNFIMO - 

MAJORAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A fixação 

dos honorários advocatícios em sede de execução extrajudicial deve 

obedecer a regra do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. (AI 

83489/2009, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2009, Publicado no DJE 06/11/2009) 

(TJ-MT - AI: 00834894020098110000 83489/2009, Relator: DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 21/10/2009, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2009)Por 

derradeiro, DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, determino a expedição de ofício ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores 

depositados em contas bancárias da parte executada até o montante do 

débito exequendo. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

que será juntado aos autos.Os autos deverão permanecer em gabinete 

conforme estabelecido no art. 512, § 2º, da CNGC. Cumpra-se.Jaciara–MT, 

27 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50083 Nr: 1882-67.2012.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BAPTISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Revogo a liminar de fls. 55/57.Sem honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessár ias.Publ ique-se.Regis t re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56473 Nr: 855-78.2014.811.0010

 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: ELISANGELA LIMA DA SILVA

 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:

 Processo nº. 855-78.2014.811.0010

Código nº. 56473

Requerente: Elisangela Lima da Silva

Requerido: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa – MT

VISTOS ETC,

Nos termos da certidão de ref. 104, remetam-se os autos ao arquivo, com 

baixas na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55756 Nr: 267-71.2014.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: DEA LÚCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 267-71.2014.811.0010

Código 55756

Requerente: Dea Lúcia Ribeiro

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 154/156 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 164/194, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor para 

ATENDER o despacho de fls. 154/156, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56511 Nr: 889-53.2014.811.0010

 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: VERA LUCIA BORGES DINIZ

 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

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fl. 169 formulado pela exequente 

como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e 

seguintes do CPC, determino a intimação da parte requerida para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, junte aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Parecer 

técnico apresentado pela parte autora (fls. 170/182).Somente após a 

juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 127/129, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

oponha embargos, na forma do art. 910, do CPC.Cumpra-se.Jaciara-MT, 

14 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56633 Nr: 1005-59.2014.811.0010

 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: SUZANA DE JESUS MACIEL

 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

 Processo nº. 1005-59.2014.811.0010

Código nº. 56633

Requerente: Suzana de Jesus Maciel

 Requerido: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa – MT

VISTOS ETC,

Diante da inércia injustificada da autora intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, consoante certidão de fl. 147, remetam-se os 

autos ao arquivo, com baixas na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55071 Nr: 3480-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VASQUES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3480-22.2013.811.0010

Código 55071

Requerente: João Carlos Valques Mota

Requerido: Superintendente de Previdência da Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso

VISTOS ETC,

João Carlos Valques Mota ajuizou “Mandado de Segurança” em face do 

Superintendente de Previdência da Secretaria de Administração do Estado 

de Mato Grosso, almejando, em síntese, que seja determinado ao 

impetrado que analise o processo administrativo n° 628405/2012 quanto 

ao pedido de abono de permanência.

Juntou documentos de fls. 11/14.

Intimado para manifestar nos autos (fl. 38), o impetrante quedou-se inerte.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso em tela, intimado por meio de seu advogado para manifestar nos 

autos, conforme certidão de fl. 38, o impetrante manteve-se inerte, 

demonstrando total desinteresse na demanda, devendo, pois, ser extinta 

sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

“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;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, arquive-se com baixas na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 5382 Nr: 981-56.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, ANATALÍCIO VILAMAIOR - OAB:5172/MT, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 Processo nº 393/2003

Código nº 5382

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Trans Rodar Transportes Ltda.

 VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte devedora, por meio de seu(s) advogado(s), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos cálculos 

de fls. 288/288-vº, referente aos honorários advocatícios, sob pena do 

acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC e, em caso 

de não pagamento espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, 

na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderão os executados no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código de Processo 

Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76451 Nr: 932-19.2016.811.0010

 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): Jessica da Silva Oliveira, Rodrigo da Cruz, 

GREIDSON DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - 

OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA, via DJE, 

para apresentar Alegações Finais em nome do acusado: Greidson Dias de 

Souza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84804 Nr: 4597-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. ISLEI RIBEIRO DE MORAES, via DJE, da r., 

sentença de ref. 81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 35184 Nr: 2721-63.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

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 11/12/2018 às 17h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 92399 Nr: 2561-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON SANTOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos.

Em que pese à certidão apresentada nos autos (ref. 123), verifico que o 

recurso em sentido estrito é tempestivo, razão pela qual, recebo o recurso 

interposto pelo Ministério Público (ref. 107), nos seus regulares efeitos.

Vista a defesa de GENILSON SANTOS LEITE para, querendo, 

contrarrazoar no prazo legal, certificando-se.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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 . : 

1000944-79.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, 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, 7 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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 . : 

1000255-98.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, 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, 7 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000868-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16934991 

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. 16934991.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SOARES DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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: EMERSON RIBEIRO ALVES OAB: MT23093/O-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 08:30 , 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: 1003149-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB: MT0021291A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002830-79.2018.8.11.0010

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)

 

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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (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))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para que informe seus dados bancários.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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: 1000903-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16951938 
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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. 16951938.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELIC COMERCIO FOLHEADOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000074-34.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME EXECUTADO: RELIC COMERCIO FOLHEADOS EIRELI - EPP 

Vistos, etc. 1. Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, 

tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de 

constituir medida judicial com sustentação legal, também se mostra a mais 

apropriada neste momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo 

art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi 

a tentativa tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção da execução e emissão da competente certidão de crédito em 

seu favor. 4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR INACIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000167-60.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LUCIMAR INACIO DE SOUZA Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002605-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/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: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000243-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CLEMENTINO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000243-21.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: GILMAR FRANCISCO 

SOBRINHO EXECUTADO: LUIZ CARLOS CLEMENTINO MOREIRA Vistos, 

etc. Decorrido o prazo pleiteado pela parte exequente (id. 14969378), 

traga as informações necessárias para prosseguimento do feito no prazo 

impreterível de cinco dias, sob pena de extinção e emissão da competente 

certidão de crédito em seu favor. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000524-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000524-74.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente a se manifestar no feito em cinco dias. Decorrido o prazo 

sem resposta, conclusos para extinção da execução com fulcro no art. 

924, II do CPC. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000378-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE OLIVEIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000378-33.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SANDRA DE OLIVEIRA ALVES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Com fulcro no art. 805 do CPC, 

faculto a parte executada realizar o pagamento da multa cominatória no 

prazo de cinco dias, sob pena de penhora on line. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001568-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUZIA DA SILVA Vistos, etc. Decorrido o prazo 

pleiteado pela parte interessada (id. 14962452), intime-se pessoalmente e 

por seu d. Patrono a providenciar a citação da parte reclamada no prazo 

de cinco dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE CANDIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001546-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: HELENICE CANDIDA FERREIRA Vistos, etc. 

Decorrido o prazo pleiteado pela parte reclamante (id. 14965045), 

intime-se pessoalmente e por seu d. Patrono a providenciar a citação da 

parte reclamada no prazo de cinco dias sob pena de extinção. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIDE PAULINO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001550-73.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: EDINEIDE PAULINO GOMES Vistos, etc. Decorrido 

o prazo pleiteado pela parte reclamante (id. 14965346), intime-se 

pessoalmente e por seu d. Patrono a providenciar a citação da parte 

reclamada no prazo de cinco dias sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-10.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010587-10.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ENI LIZANE HERMANN - ME 

EXECUTADO: JESSICA KELY ARANDO ALVES Vistos, etc. Indefiro o pleito 

de id. 14937496, devendo a parte exequente demonstrar a condição 

financeira da executada para desarquivamento dos autos, sem prejuízo de 

demandar na justiça comum caso queira. Intime-se. Tornem os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000891-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARDOSO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

VANDERLEIA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca das correspondências devolvidas, 

juntadas nos ID nº 16957086.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003282-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILI SANTOS DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003282-89.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAMILI SANTOS DANTAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 
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autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000672-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DAIANE APARECIDA 

MARTINS ROCHA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000177-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000177-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JANETE SILVA ROCHA 

EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000098-62.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FERRAZ EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. No mais, em atento exame 

quanto ao pedido de penhora “on-line”, pelo Sistema “Bacenjud”, constante 

dos autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida quanto 

ao débito remanescente eis que, além de se constituir medida judicial com 

sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste momento 

processual. Assinalo que sendo negativa a existência de numerário em 

contas bancárias em nome da parte devedora, deverá ser intimada a parte 

credora a, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens passíveis de 

constrição, sob pena de extinção da demanda executiva. De outro modo, 

efetivado o bloqueio, intime-se a parte executada, por meio de seu 

advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 
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manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser 

intimada a manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa 

de conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 

Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi 

legis (art. 854, § 5º, do CPC), não manifestado interesse em realização de 

audiência para tentativa de conciliação pelas partes; não apresentados 

embargos à execução no prazo legal; e, nada sendo requerido nos 

posteriores 15 (quinze) dias à penhora, conforme previsto no § 11, art. 

525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001051-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DOS SANTOS GARGES (EXECUTADO)

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (EXECUTADO)

DORALINA FREIRE DOS SANTOS GARGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001051-26.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARILEI APARECIDA VIEIRA 

EXECUTADO: SINAL VERDE SERVICE LTDA., JULIANE DOS SANTOS 

GARGES, DORALINA FREIRE DOS SANTOS GARGES Vistos. Em atenção 

ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio 

de ativos em nome da parte executada (não de suas representantes 

legais, tal como pleiteado, eis que não houve descaracterização da 

personalidade jurídica no caso). Com efeito, restou infrutífera tal diligência, 

como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que alcançado 

ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por isso, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender 

de direito, mormente para indicar bens passíveis de penhora, consignando 

que a sua inércia acarretará a extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000466-71.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI - ME 

REQUERIDO: SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos, 

etc. De início, consigne-se que a presente execução tramita em face de 

Pessoa Jurídica, não de seus sócios, inexistindo descaracterização da 

personalidade jurídica até então e, salvo melhor juízo, qualquer pedido de 

redirecionamento da execução neste sentido. 1. Assim, atento ao pedido 

de penhora on line constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou infrutífera 

tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, ante a 

criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue, pelo que 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias. 3. Uma vez gravado o bem com alienação fiduciária e, 

possuindo a parte exequente interesse sobre os direitos pessoais sobre o 

bem financiado, proporcionais ao número de parcelas quitadas, junte aos 

autos informações a respeito do agente financeiro, bem como o local onde 

o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento. 

Prestadas as informações, expeça-se mandado de penhora, devendo o 

bem ser depositado em mãos da parte exequente. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada, certificando-se, ainda, 

eventual interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, designando-se, sendo o caso, ato com tal 

finalidade de acordo com a pauta da conciliadora. 4. Deixo de determinar a 

penhora nos imóveis indicados neste mormento, porque não pertencem à 

Seiva Assessoria Agropecuária Ltda. - ME conforme se observa das 

Matrículas apresentadas nos autos. 5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000273-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GASPAR DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000273-22.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: ANTONIO GASPAR DUTRA Vistos, etc. 

1. Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue, pelo que 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias. 3. Uma vez gravado o bem com alienação fiduciária e, 

possuindo a parte exequente interesse sobre os direitos pessoais sobre o 

bem financiado, proporcionais ao número de parcelas quitadas, junte aos 

autos informações a respeito do agente financeiro, bem como o local onde 

o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento. 

Prestadas as informações, expeça-se mandado de penhora, devendo o 

bem ser depositado em mãos da parte exequente. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada, certificando-se, ainda, 

eventual interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, designando-se, sendo o caso, ato com tal 

finalidade de acordo com a pauta da conciliadora. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001539-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001539-44.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS JOSE DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue, pelo que 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias. 3. Uma vez gravado o bem com alienação fiduciária e, 

possuindo a parte exequente interesse sobre os direitos pessoais sobre o 

bem financiado, proporcionais ao número de parcelas quitadas, junte aos 

autos informações a respeito do agente financeiro, bem como o local onde 

o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento. 

Prestadas as informações, expeça-se mandado de penhora, devendo o 

bem ser depositado em mãos da parte exequente. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada, certificando-se, ainda, 

eventual interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, designando-se, sendo o caso, ato com tal 

finalidade de acordo com a pauta da conciliadora. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000325-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000325-18.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIENE FERREIRA DA SILVA Vistos, 

etc. 1. Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho 

que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir 

medida judicial com sustentação legal, também se mostra a mais 

apropriada neste momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo 

art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi 

a tentativa tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000292-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000292-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO 

Vistos, etc. 1. Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, 

tenho que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de 

constituir medida judicial com sustentação legal, também se mostra a mais 

apropriada neste momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo 

art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi 

a tentativa tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENAH DALL ORTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000170-15.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARIA DA PENAH DALL ORTO Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000073-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUYACIMAR ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000073-49.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME EXECUTADO: NUYACIMAR ALVES DOS SANTOS Vistos, 

etc. 1. Na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 

e Provimento 04/2007-CGJ procedi ao bloqueio on-line tomando por base o 

CPF da parte requerida. Com efeito, restou infrutífera tal diligência, como 

se colhe dos documentos anexos. 2. Também foi realizada consulta e 

tentativa de restrição de bens por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT, até o limite 

do crédito exequendo, medida que foi igualmente inexitosa. 3. 

Manifeste-se a parte exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção e emissão 

da competente certidão de crédito. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARTINS PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010144-25.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: SIMONE MARTINS PASSOS Vistos, etc. 1. Atento 

ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue, pelo que 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias. 3. Uma vez gravado o bem com alienação fiduciária e, 

possuindo a parte exequente interesse sobre os direitos pessoais sobre o 

bem financiado, proporcionais ao número de parcelas quitadas, junte aos 

autos informações a respeito do agente financeiro, bem como o local onde 

o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento. 

Prestadas as informações, expeça-se mandado de penhora, devendo o 

bem ser depositado em mãos da parte exequente. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada, certificando-se, ainda, 

eventual interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, designando-se, sendo o caso, ato com tal 

finalidade de acordo com a pauta da conciliadora. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão 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:

ESTER DE SENA SILVA (EXECUTADO)

ESTER DE SENA SILVA 00179931130 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000539-43.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: ESTER DE SENA SILVA 00179931130, ESTER DE SENA 

SILVA Vistos, etc. Sem maiores delongas, rejeito os embargos de 

declaração opostos porque evidentemente não há qualquer vício na 

decisão objurgada. Pelo contrário, há determinação para baixa em 

restrição sobre bens da parte executada, o que inclui valores em pecúnia. 

Não obstante, determino seja expedido Ofício à Caixa Econômica Federal a 

fim de que proceda imediatamente à liberação dos valores bloqueados R$ 

1.031,62 (um mil trinta e um reais e sessenta e dois centavos), bem como 

justifique o motivo de não ter informado este Juízo do respectivo bloqueio, 

tudo no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que, de acordo com o doc. 

id. 16901165, tal valor foi bloqueado por ordem judicial emanada deste 

Juízo com protocolo 20170006639220, embora do extrado do sistema 

Bacenjud com a resposta de referida ordem (id. 11042186) não conste 

qualquer informação de bloqueio ou mera pesquisa em conta bancária de 

titularidade da executada em suas agências. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000144-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000144-17.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CRISTIANO ANTONIO GOMES Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue, pelo que 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias. 3. Uma vez gravado o bem com alienação fiduciária e, 

possuindo a parte exequente interesse sobre os direitos pessoais sobre o 

bem financiado, proporcionais ao número de parcelas quitadas, junte aos 

autos informações a respeito do agente financeiro, bem como o local onde 

o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar expedição de mandado de 

penhora e avaliação, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento. 

Prestadas as informações, expeça-se mandado de penhora, devendo o 

bem ser depositado em mãos da parte exequente. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada, certificando-se, ainda, 

eventual interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, designando-se, sendo o caso, ato com tal 

finalidade de acordo com a pauta da conciliadora. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDJA GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000176-22.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: WEDJA GOMES DE LIMA Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Sobre a tentativa de Bacenjud, especificamente, restou impossibilitada a 

busca de valores em nome da parte executada porque seu CPF não 

consta na base de informações da SRF/UNICAD. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000184-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CUNHA SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000184-96.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: FABIANA CUNHA SIQUEIRA Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000185-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS Vistos, 

etc. 1. Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho 

que tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir 

medida judicial com sustentação legal, também se mostra a mais 

apropriada neste momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo 

art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi 

a tentativa tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000275-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: KATIA REGINA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

1. Atento ao pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FORTUNATO DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ROMANO TUFO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 260 de 452



1001183-83.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ADAO FORTUNATO DA SILVA 

- EPP EXECUTADO: ANGELO ROMANO TUFO Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora on line constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Com efeito, restaram infrutíferas tais diligências, como se colhe dos 

documentos anexos. Assim sendo, intime-se a parte exequente a requerer 

medida que entender cabível no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da execução e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. 

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000543-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000543-80.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: TOCHIAKI KOYAMA 

EXECUTADO: EDEGAR MARTINS Vistos, etc. Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos veículos automotores cujas informações foram 

extraídas do sistema “Renajud”, que poderão ser encontrados no 

endereço indicado. Fica desde já a parte exequente nomeada como 

depositária fiel do bem e responsável pelos encargos legais, até 

determinação ulterior. Após a lavratura do termo ou do auto de penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação entre as partes. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme determina o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 

ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade em que a parte 

executada poderá se opor à penhora. Sem prejuízo, determino a avaliação 

do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir as determinações 

contidas no art. 872 do CPC. Com a juntada do auto de avaliação, 

intimem-se as partes para que se manifestem da avaliação no prazo de 

cinco dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010512-68.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE JESUS SUCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010512-68.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ANTONIA DE JESUS SUCIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

executada a cumprir a obrigação de fazer imposta no título judicial, 

comprovando nos autos no prazo de cinco dias. Ainda, proceda com a 

intimação do Procurador do Estado responsável pelo recebimento de 

notificação inerentes a procedimentos médico hospitalares, nos termos da 

portaria nº 103/2013/GBSES, para que tome ciência do pedido de bloqueio 

e se manifeste, no mesmo prazo. Sem prejuízo, oficie-se as Farmácias 

que emitiram os orçamentos apresentados para certificar se estes 

permanecem válidos. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000249-91.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DEBORA REGINA DA ROCHA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando. 9 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000250-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000250-76.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DEBORA REGINA DA ROCHA 

EXECUTADO: TELEFONICA DATA S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 
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proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ABADIA APARECIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000933-50.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ANGELA ABADIA APARECIDO 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000333-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000333-92.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: GIOVANI BIANCHI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 

de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem 

os autos imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001991-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001991-54.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos termos 

do art. 910, do CPC, determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Não apresentados 

embargos, remeta-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do débito, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser 

encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido 

Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos 

autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes 

do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos 

descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BUENO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000775-58.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO BUENO DO 

PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as 

partes noticiam a realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, 
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inc. V, do CPC, cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. Tendo em vista que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000303-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MENDES DA SILVA GONCALVES MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

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: 

1000303-57.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CARLA MENDES DA SILVA 

GONCALVES MACEDO EXECUTADO: OI S/A Vistos. Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. É de conhecimento público que a parte 

Reclamada/Devedora (OI S.A.) é beneficiária da recuperação judicial, 

deferida nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001 da 7ª Vara Empresarial 

do Estado do Rio de Janeiro. Cediço, também, que em sede de juizado 

especial não se fala em suspensão da execução, como consignado em 

decisão em que admitida a recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se 

que a presente execução deve ser julgada extinta, possibilitando a parte 

Exequente habilitar seu crédito pela via própria, de acordo com o 

Enunciado n.º 51 do FONAJE e art. 59 da Lei 11.101/05, que transcrevo: 

Enunciado n.º 51 – FONAJE - “Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria.” Vale colacionar julgado paradigma: “Ementa: 

Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e determina: 

“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida para os efeitos da especialidade 

deste Lei. Insta salientar, a inaplicabilidade da multa de dez por cento, pois 

a reclamada já se encontrava com plano de recuperação judicial 

aprovado, assim como não há determinação específica para aplicação da 

referida multa. Diante te todo o exposto, já constituído o crédito em favor 

da parte Reclamante mediante sentença, e diante do óbice legal promovido 

pelo benefício da recuperação judicial, nos termos do art. 8º, enunciado, 

da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo para processas e decidir este feito, e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a execução. Manifeste-se a 

executada, caso queira e no prazo de cinco dias, sobre a planilha de 

débito apresentada pela parte exequente. Decorrido o prazo sem resposta 

ou manifestada concordância, DETERMINO a expedição da competente 

certidão de crédito. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000852-43.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALEXANDRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Considerando a juntada de 

contestação pela Procuradoria Federal, impulsiono ao DJE para proceder a 

intimação da parte autor, para querendo apresentar impugnação, no prazo 

legal. JUARA, 7 de dezembro de 2018. ELAINE CRISTINA GAZETTA 

ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 2748-41.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cifra S/A, CIFRA S.A – Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 1431-08.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

GOIAS – DETRAN, Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 263 de 452



 Vistos etc.

Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104139 Nr: 46-25.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em que a parte requerente alegou 

que a sentença embargada foi contraditória e omissa, por essa razão, 

pugnou pela modificação do provimento judicial de primeiro grau.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Primeiramente, conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Demais disso, analisando a sentença atacada não vislumbro nenhuma 

obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que os 

embargos almejam a reforma da decisão, consoante expresso registro do 

embargante.

 De início, anoto que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

COMPLEMENTAR o acórdão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas.

 Assim, somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a 

tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

 No caso em tela, respeitando entendimentos diversos, tenho que este 

juízo não pode anular a própria sentença, razão pela qual, “data venia” 

com fundamento no art. 1022 do CPC/2015, não acolho os presentes 

embargos.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11169 Nr: 335-46.2004.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eroni de Oliveira Avancini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data os autos retornaram a esta comarca. Ante o 

exposto, intimo a parte autora para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 2200-84.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Rocha Constantinos

 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:

 Impulsiono o presente feito com Vista a parte autora para manifestar 

acerca do ofício de ref. 57, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000103-26.2018.8.11.0018

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:

JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA (RÉU)

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (RÉU)

ORIVALDO NUNES BEZERRA (RÉU)

DIRCE MARTINS BEZERRA (RÉU)

FERNANDO MARTINS BEZERRA (RÉU)

JULIANA BRESSAN AZOIA (RÉU)

CELSO RICARDO BORBA AZOIA (RÉU)

FERNANDO ISIDORO BERGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, eu Ana Cláudia Teixeira Borges, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao Mandado de Citação extraído dos autos do processo n.º 

1000306-85.2018.8.11.0018, em diligências nesta cidade, dirigi-me em 

duas oportunidades à Rua Sorocaba, n.º 415-W, onde procedi à citação 

da empresa JUARA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., na pessoa de 

sua representante legal, DIRCE MARTINS BEZERRA, da Sra. DIRCE 

MARTINS BEZERRA, de ORIVALDO NUNES BEZERRA; dirigi-me ao 

endereço indicado no mandado e depois em três oportunidades na Rua 

Marília, n.º 600-S, onde procedi à citação de CHRISTIANE MARTINS 

BEZERRA e de FERNANDO ISIDORO BERGO; dirigi-me ao endereço 

indicado no mandado e depois, ao CRAS, onde procedi à citação de 

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA; dirigi-me em duas 

oportunidades ao Posto Simpatia, situado na Avenida Mato Grosso, onde 

procedi à citação de FERNANDO MARTINS BEZERRA; dirigi-me ao 

endereço indicado no mandado e depois em três oportunidades à Av. 

Valter Lauro, n.º 975-W (endereço atual e correto), onde procedi à citação 

de JULIANA BRESSA AZOIA; dirigi-me às dependências do Supermercado 

Bela Vista, onde procedi à intimação de CELSO RICARDO BORBA AZOIA 

para pagar o débito no prazo de três dias e, após ciência dos termos do 

mandado, todos receberam a cópia que lhes ofereci e assinaram no 

anverso do mandado. Solicito que seja a parte Autora intimada à pagar o 

valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) referente à complementação 

de diligências, tendo em vista a necessidade de diligências 

complementares para o cumprimento do mandado. Assim sendo, devolvo o 

r. mandado para os devidos fins, asseverando que o referido é verdade e 

dou fé. Juara – MT, 09 de Agosto de 2018. Ana Cláudia Teixeira Borges 

Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65572 Nr: 2716-75.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Azarias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento, Valdinei Holanda 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 
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OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias para cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43287 Nr: 398-90.2012.811.0018

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Casagrande Brunetto, Ademir 

Antonio Brunetto, Jacir Montagna, Milton Heitor dos Santos, Loreni 

Batistella dos Santos, Cleudes Regina Bonamigo Montagna, Agricola 

Cachimbo Vale do Arinos Produtos Agropecuarios Ltda, Agricola 

Cachimbo Industrial Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. Ltda, 

Agricola Cachimbo Industrial Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. 

Ltda

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

OAB:22165/A, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informação de 

distribuição de Carta Precatória no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66646 Nr: 3462-40.2014.811.0018

 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: Dolores de Polio

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

 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:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado não apresentou contrarrazões, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81576 Nr: 2741-20.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete da Silva Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Gois Conradi - 

OAB:22077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado não apresentou contrarrazões, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 2482-54.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Intimar o réu para proceder o pagamento da pena multa aplicada, bem 

assim comprovar a quitação das custas e taxas judiciais, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 41119 Nr: 1558-87.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, BFdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Claudio Gaspar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CLAUDIO GASPAR, Cpf: 

47625155900, Rg: 2.226.662-4, Filiação: Sebastião Gaspar e de Maira 

Antonia Gaspar, data de nascimento: 22/06/1958, brasileiro(a), natural de 

Mandaguaçú-PR, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, 

para condenar João Claudio Gaspar devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas penas dos artigos 217-A do Código Penal. (...) fixo a 

pena base em 08 (oito) anos de reclusão.Não há atenuantes, agravantes, 

causas de diminuição ou aumento, motivo pelo qual mantenho a pena em 

08 (oito) anos de reclusão, ao qual torno definitiva ante a ausência de 

outras causas de aumento ou diminuição de pena. (...).O regime inicial de 

cumprimento da pena é o SEMIABERTO. 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, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 06 de dezembro 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.: 25326 Nr: 3344-11.2007.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Divino do Espírito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DIVINO DO ESPÍRITO SANTO, 

Cpf: 84081198187, Rg: 1189329-0, Filiação: Abeniel do Espírito Santo e 

Cida Eva do Espírito Santo, data de nascimento: 05/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Cristinópolis-MT, convivente, seringueiro, Telefone (66) 

9995-4389. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

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

considerando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade 

delitiva, bem como em razão do princípio in dubio pro societate, 

PRONUNCIO o acusado ANTÔNIO DVINO DO ESPÍRITO SANTO, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, 

§2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal. 

Considerando que o acusado está em liberdade e não havendo quaisquer 

das hipóteses que recomendassem sua prisão cautelar, deixo de decretar 
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sua prisão (art. 413, § 3º do CPP). (...). 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, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 06 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80913 Nr: 2412-08.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Locaputo, Rudinei Lucietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc,

Recebo o recurso de apelação de ref. 139, interposto pela defesa nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Intime-se o denunciado da sentença.

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000233-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO(A) 

1ª VARA DE JUÍNA DA COMARCA DE JUÍNA – MT Numeração Única: 

1000233-92.2018.8.11.0025 Requerente: TEREZINHA MARIA DA SILVA 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO e outro ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, sediado na Avenida Republica 

do Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano, Cuiabá/MT, CEP 78048-196, por 

meio de seu Procurador do Estado abaixo subscrito, vem oferecer a 

presente CONTESTAÇÃO pelos fundamentos de fato e de direito a seguir 

explicitados: I. DOS FATOS Trata-se de ação em que Terezinha Maria da 

Silva pleiteia cirurgia para correção de estrabismo. Este alega que possui 

estrabismo e que precisa do dito procedimento para o tratamento 

adequado da enfermidade. Requer ainda que a pretensão seja atendida 

em caráter liminar, dada a urgência do seu direito. São os fatos. II – 

PRELIMINARMENTE – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL De 

início, cumpre informar que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde 

como um direito social e não individual, na forma dos seus artigos 6º e 

196. Ora, o Poder Judiciário não pratica, como regra, justiça distributiva, 

mas comutativa, de modo que apenas atende o interesse jurídico daquele 

que pleiteia algo judicialmente. Assim, não compete ao Judiciário realizar 

macrojustiça, esta é da competência dos demais Poderes: Legislativo e 

Executivo. Desse modo, ao conceder um direito individual para tratamento 

de saúde ou fornecimento de medicamentos, acaba por deturpar o próprio 

conceito de direito social que é a saúde pública. Sendo um direito social, 

deve ser tutelada por meio da implementação de políticas públicas, 

realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo. 

Apenas excepcionalmente o Judiciário poderá dar cumprimento a estas 

políticas públicas, por meio de julgamento de ações civis públicas que 

demandam o cumprimento das referidas políticas, por exemplo. Sobre isso, 

ensina o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso: Na 

verdade, a jurisprudência brasileira sobre concessão de medicamentos se 

apoiaria numa abordagem individualista dos problemas sociais, quando 

uma gestão eficiente dos escassos recursos públicos deve ser concebida 

como uma política social, sempre orientada pela avaliação de custos e 

benefícios. As políticas públicas de saúde devem seguir a diretriz de 

reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Contudo, quando o 

Judiciário assume o papel de protagonista na implementação dessas 

políticas, privilegia aqueles que possuem acesso qualificado à justiça, seja 

por conhecerem seus direitos, seja por poderem arcar com os custos do 

processo judicial. Por isso, a possibilidade de o Judiciário determinar a 

entrega gratuita de medicamentos mais serviria à classe média que aos 

pobres. Inclusive, a exclusão destes se aprofundaria pela circunstância 

de o Governo transferir os recursos que lhes dispensaria, em programas 

institucionalizados, para o cumprimento de decisões judiciais, proferidas, 

em sua grande maioria, em benefício da classe média[1]. Conceder 

pretensões individuais referentes ao direito à saúde quebra toda a cadeia 

estrutural realizada por meio das leis orçamentárias e das políticas 

públicas voltadas para a área da saúde, tendo em vista a finitude dos 

recursos públicos, de modo que, ao conceder tutelas individuais, 

acaba-se por comprometer os recursos públicos destinados à realização 

da saúde pública, aqui sim como um direito social. Assim, requer que o 

processo seja extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do CPC, haja vista a pretensão individual de Terezinha Maria da 

Silva não estar albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois este 

trouxe a saúde pública apenas como um direito social e não individual, 

como na forma trazida na inicial. III – DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS – 

O ESTADO NÃO PODE DESRESPEITAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, SOB 

PENA DE ILEGALIDADE O artigo 167 da CF/88 prega, dentre outros, dois 

princípios orçamentários: o da legalidade orçamentária e o da vedação ao 

estorno. Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não 

incluídos na lei orçamentária anual; (...) VI - a transposição, o 

remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa; (...) A legalidade orçamentária prega a 

impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei 

orçamentária. Já a vedação ao estorno inviabiliza a realocação de 

recursos sem prévia autorização legislativa. No caso, a concessão do 

pleito individual do Autor acabaria por violar ambos os princípios, pois 

seria uma despesa não prevista na lei orçamentária, bem como 

demandaria do Executivo a realocação de valores específicos para o 

custeio da pretensão individual. Desse modo, não pode prosperar o pleito 

autoral, sob pena de ilegalidade, na forma do artigo 167, incisos I e VI, da 

CF/88. IV – DA RESERVA DO POSSÍVEL E DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” 

De início, não se discute a finitude dos recursos públicos, afinal, dinheiro 

não dá em árvore. O princípio da reserva do possível representa isso, ou 

seja, diante da impossibilidade de o Estado atender o direito à saúde de 

todos, devem ser realizadas “escolhas trágicas”, a fim de atender da 

melhor forma possível os anseios constitucionais. O estudo do Ministro 

Barroso trata do tema: No contexto da análise econômica do direito, 

costuma-se objetar que o benefício auferido pela população com a 

distribuição de medicamentos é significativamente menor que aquele que 

seria obtido caso os mesmos recursos fossem investidos em outras 

políticas de saúde pública, como é o caso, por exemplo, das políticas de 

saneamento básico e de construção de redes de água potável[2]. Assim, 

se não há dinheiro para o tratamento público de saúde evoluir juntamente 

com a medicina, o Estado deve gastar os escassos recursos da melhor 

forma possível, atendendo a outros preceitos constitucionais, como a 

eficiência, a isonomia, a proporcionalidade etc. Quanto ao direito à saúde, 

não cabe ao Judiciário decidir como o dinheiro publico será gasto nesta 

seara. Ou melhor, aquele não possui a expertise do Executivo, juntamente 

com seu corpo técnico, em determinar o que é imprescindível à saúde 

pública. Também não é o Poder competente para a realização das 

chamadas escolhas trágicas, estas devem ser feitas pelo Legislativo, 

órgão legitimado para implementar as políticas públicas voltadas para a 

saúde. Sobre isso, o Ministro comenta acerca da crítica técnica feita à 

judicialização da saúde pública: Por fim, há ainda a crítica técnica, a qual 

se apoia na percepção de que o Judiciário não domina o conhecimento 

específico necessário para instituir políticas de saúde. O Poder Judiciário 
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não tem como avaliar se determinado medicamento é efetivamente 

necessário para se promover a saúde e a vida. Mesmo que instruído por 

laudos técnicos, seu ponto de vista nunca seria capaz de rivalizar com o 

da Administração Pública. O juiz é um ator social que observa apenas os 

casos concretos, a micro-justiça, ao invés de macro-justiça, cujo 

gerenciamento é mais afeto à Administração Pública[3]. Diante disso, o 

direito à saúde deve ser concedido por meio de políticas públicas, na 

forma como fora previsto na Constituição da República, um direito social, 

não havendo espaço para pleitos individuais que afogam o Poder 

Judiciário. V - DO COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA E 

CONSEQUENTEMENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE A parte autora 

postula prestação positiva no tocante à saúde. Inegavelmente, os artigos 

196 e seguintes da Constituição Federal rezam a assistência à saúde a 

todos os brasileiros e estrangeiros que aqui residem, independentemente 

de qualquer requisito específico ou genérico, mas esta prestação deve 

atender um planejamento prévio e a escolha das ações estratégicas por 

m e i o  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  A  d i s t r i b u i ç ã o  d e 

medicamentos/equipamentos/suplementos e realização de procedimentos 

inerentes ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a 

observância dos programas de distribuição obrigatória, causa enorme 

desequilíbrio ao sistema de saúde, haja vista beneficiar um paciente em 

detrimento de inúmeros outros. Ademais, os programas de saúde pública 

devem se pautar no princípio da universalidade, isto é, devem procurar 

atender o maior número de pessoas possível. Por isso mesmo são eleitas 

as substâncias e tratamentos indispensáveis para o combate ao mal. O 

acessório, o complementar, aquilo que visa apenas proporcionar maior 

conforto ao paciente não pode ser contemplado nestes programas, sob 

pena de faltar o essencial à boa parte da população. A pretensão 

sustentada por Terezinha Maria da Silva finda por inverter a ordem das 

funções inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma 

excessiva judicialização da saúde, incompatível com a efetivação de 

políticas públicas planejadas, de longo prazo. Não se deve iludir com o 

suposto “poder salvador” da decisão proferida concedendo o bem da vida 

postulado. Trata-se na verdade de uma mera transferência de direitos 

entre os membros da sociedade: o benefício do autor, necessariamente 

i m p l i c a r á  a  c a r ê n c i a  d e  o u t r e m  p o r  u m 

procedimento/medicamento/equipamento/suplemento. Considerando o 

caráter limitado dos recursos públicos, vigorará não a lógica da urgência e 

primariedade no comparecimento, mas a do poderio jurídico e recurso ao 

Poder Judiciário com mais celeridade. Ademais, é sabido que apenas 

aqueles que possuem maior grau de instrução têm acesso ao Judiciário, 

de modo que a maior parcela da sociedade e a que mais necessita da 

saúde pública fica fora deste seleto grupo. Nada há de isonômico sob esta 

perspectiva. Por tal motivo, mais prudente (e legal) reservar à 

Administração Pública – atuante por meio de seus servidores técnicos e 

agentes políticos popularmente legitimados – a gestão pública da saúde, 

ao invés de promover-se uma transferência dessa atribuição para o Poder 

Judiciário, motivo pelo qual se deve reputar descabido o pleito veiculado 

na exordial. VI – DA IMPERTINÊNCIA DA MULTA DIÁRIA É sabido que a 

fixação da multa diária para casos de descumprimento de decisões 

judiciais consiste em medida consentânea com a noção processual de 

tutela específica ou resultado prático equivalente, inerente aos arts. 536 e 

ss do Código de Processo Civil. Ocorre que, nos casos de saúde, é 

comum a fixação de prazos exíguos para cumprimento, incompatíveis com 

o trâmite, mesmo em caráter urgente, dos procedimentos administrativos. 

Significa dizer: segundo a atual dinâmica da aplicação das multas por 

descumprimento nos casos relacionados à saúde judicializada, o Poder 

Público quase sempre finda por realizar o postulado por Terezinha Maria 

da Silva, todavia, a destempo, sofrendo, portanto, a penalização 

pecuniária derivada da multa coercitiva. Ao fixar a multa diária como pena 

pelo descumprimento da decisão proferida, finda o Magistrado por 

afastar-se da prestação específica mais adequada para a solução do 

litígio, impondo forma mais onerosa para o cumprimento da decisão, seja 

para a parte autora, seja para o demandado. Isso porque o art. 537 do 

Código de Processo Civil, ao introduzir expressamente a tutela específica 

ou resultado prático equivalente, estipula como requisitos para a aplicação 

da multa diária a suficiência e compatibilidade desse instrumento para a 

efetivação dos direitos postulados. Trata-se de imperiosidade derivada, 

inclusive, da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, motivo pelo qual 

a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior 

Tribunal de Justiça vem entendendo pela menor afronta ao Erário e maior 

efetividade de medidas outras, ao invés da aplicação da astreinte. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ que “o bloqueio de valores na conta corrente do 

Estado, embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida 

menos onerosa do que a imposição da multa diária[4]”. Não é outro o 

entendimento do TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — 

DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ. Cabe ao Estado 

fornecer os medicamentos para o tratamento de pessoa acometida de 

ansiedade generalizada de difícil reparação. Aqui, esperar não é saber 

(Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a 

Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio 

mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial. Recurso parcialmente 

provido[5]. Nesse sentido, mostra-se totalmente impertinente a fixação de 

multa ao requerido para o caso de eventual inadimplemento. VII – DOS 

PEDIDOS Face todo o exposto, o Estado de Mato Groso Requer o que se 

segue: a) a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC; b) o julgamento totalmente improcedente do pleito 

autoral, haja vista toda a argumentação supra sobre o tema; c) acaso 

entenda pela procedência do pedido, o que se faz por mero exercício 

argumentativo, que acolha o argumento da improcedência da multa diária, 

sob pena de onerar ainda mais o Erário, bem como determine os valores a 

serem utilizados para o cumprimento do pedido com base na Tabela de 

Valores do SUS; Protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

em Direito admitidos. Nestes termos, Pede deferimento. Cuiabá-MT, 10 de 

outubro de 2018. CAIO VALENÇA DE SOUSA Procurador do Estado [1] 

BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização 

excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e 

parâmetros para a atuação judicial. Acesso em: 26 jun. 2017. Disponível 

em: http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [2] BARROSO, Luís 

Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação 

j ud i c i a l .  Acesso  em:  26  j un .  2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [3] BARROSO, Luís 

Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação 

j ud i c i a l .  Acesso  em:  26  j un .  2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [4] REsp 868.038/RS, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 

12/06/2008. [5] AI, 121962/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DALMASO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

 

Negativa

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

Processo Número: 1000190-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. D. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO PALOMA EMANUELE 

FELIX DE PAULA, menor absolutamente incapaz, representada por sua 

genitora VIVIANE SILVA FELIX, ambas qualificadas nos autos, por sua 

advogada ao final subscrito, vem perante Vossa Excelência, informar que 

recebeu o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) do requerido. 
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Ficou ajustado que a diferença do valor devido, R$ 215,00 (duzentos e 

quinze reais) de R$3.018,00, será descontado em folha de pagamento do 

devedor no próximo mês (10/11/2018), junto ao empregador. Dessa feita, 

requer a suspensão do feito e da prisão do requerido por 30 dias, findo o 

prazo se nada for requerido pelas partes, requer o arquivamento do feito. 

Desde já reitera a urgência em dar cumprimento ao mandado de intimação 

do empregador DELTA INDÚSTRIA DE MADEIRAS, para que proceda os 

descontos em folha de pagamento do requerido. Nestes termos, pede 

deferimento. Juína/MT, 15 de outubro de 2018. Patrícia Simionatto Advª 

OAB/MT 14.577
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1000049-39.2018.8.11.0025; Valor 

causa: R$ 34.344,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

contestação apresentada na id 13813000 é tempestiva. JUÍNA, 7 de 

dezembro de 2018 ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563
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SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1000049-39.2018.8.11.0025; Valor 

causa: R$ 34.344,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

contestação apresentada na id 13813000 é tempestiva. JUÍNA, 7 de 

dezembro de 2018 ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563
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Processo Número: 1000691-80.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SCHADLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) parte 

requerida MUNICIPIO DE JUINA/MT. . JUÍNA, 7 de dezembro de 2018. 

ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001366-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO(A))

SANDRA AGUERO FLORES OAB - 937.713.981-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLEYSERSON PORTO RASSI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

SEGUE EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001489-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID VANZELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Gabinete da 1ª Vara Cível Processo nº: 1001489-07.2017.8.11.0025 

Requerente: David Vanzella Requerido: Ana Maria Barbosa VISTO, 

Trata-se de ação possessória, com pedido de tutela emergencial, por meio 

da qual pretende o autor ver reconhecida a ocorrência de esbulho 

possessório que atribui à demandada, sua vizinha de fundos nas 

propriedades lindeiras que possuiriam na região da chamada “Reserva 

Técnica” do Projeto de Expansão Urbana Juína. Deferida a medida liminar, 

na data de hoje aportou pedido de reconsideração formulado pela 

requerida, no qual, em breves linhas, salienta ser a legítima possuidora e 

proprietária da área nonde está sendo executada a reintegração de posse 

deferida em favor do autor, o que, inclusive, já teria sido objeto de 

proteção possessória em âmbito judicial, na ação de manutenção de 

posse de nº 1000026-30.2017.8.11.0025, que tramita na 2ª Vara Cível 

desta Comarca. Dito isso, é evidente constatar que entre as duas 

demandas possessórias, que versam sobre uma mesma área de terras, 

há clara situação de prejudicialidade, o que indica conexão entre elas, 

modificando a competência definida por distribuição, como determina o art. 

55 do NCPC. Diga-se, aliás, ante ao caráter dúplice das ações 

possessórias, há, inclusive que se avaliar, pelo juízo prevento, se não 

estamos defronte à hipótese de litispendência, afinal, malgrado a 

nomenclatura distinta (manutenção de posse na ação ajuizada pela ora 

requerida, reintegração de posse na presente lide), essa natureza 

ambivalente das ações possessórias significa dizer, em termos práticos, 

que não é possível reconhecer o direito a uma parte de ser manutenida na 

posse do imóvel e, ao mesmo tempo, deferir reintegração dessa mesma 

posse a outrem. De todo modo, o que interessa salientar na hipótese 

versanda, é que a autora ajuizou, em 12/01/2017 ação de manutenção de 

posse em face de Paulo Cesar Traven, a qual foi distribuída à 2ª Vara 

Cível desta Comarca, que em março do mesmo ano, em sede de audiência 

de justificação prévia, deferiu a tutela possessória de urgência reclamada 

pela autora, determinando sua manutenção na posse da área de 9,68 

hectares descrita na matrícula imobiliária nº 9565, do CRI desta Comarca. 

Somente 9 meses após o deferimento da medida liminar, é que o ora autor, 

sr. David Vanzella, admitindo que quem o representa nesses assuntos é 

seu genro, Paulo Traven, aquele mesmo que figura como réu na ação de 

manutenção de posse, veio a ajuizar a ação de reintegração de posse, e, 
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detalhe muito relevante, omitiu completamente em seu petitório, o fato de 

que já existia ação possessória anterior, versando sobre a mesma área e 

na qual a parte autora agora era a demandada nesta nova ação. Se isso 

foi essencial ou não ao deferimento da medida possessória não se tem 

procuração de ideias do juízo anterior para afirmar-se, mas é indiscutível 

que o detalhe omitido na inicial, contribuiu diretamente para que a ação de 

reintegração não tivesse sido distribuída ao juízo prevento para dela 

conhecer. O fato é que as demandas, ainda que não idênticas, tratam do 

mesmo tema e possuem evidente caráter de prejudicialidade entre si, e, 

nesse sentido, incide a novel regra do art. 55, § 3º do NCPC: “A conexão, 

neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações 

jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver 

sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações 

jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminaridade.” (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p 233). Destaque-se, ainda que o autor diga 

que as áreas de seu domínio estejam registradas em uma matrícula 

imobiliária e a da requerida noutra, a própria discussão sobre a plotagem 

dos imóveis e eventual deslocamento das posses/ocupações é questão 

fática, que precisa ser decidida num mesmo juízo, não havendo condições 

para que as demandas tramitem em órgãos distintos, ainda que igualmente 

competentes, de ordinário. Essa é a regra que decorre da norma exarada 

no art. 59 do novel Código de Ritos, que veio por cobro nas discussões 

sobre critérios definidores da prevenção judicial, assinalando que é pela 

data do registro ou da distribuição da inicial que se define a prevenção, 

como, aliás, leciona a boa doutrina: “Nesse sentido, a nova norma encerra 

a (falsa) antinomia existente entre os arts. 106 e 219, caput, do CPC de 

1973 sobre o tema, definindo a prevenção diferentemente consoante os 

juízos envolvidos fosse da mesma (art. 106) ou de diferente (art. 219, 

caput) comarca ou subseção judiciária. Para o novo CPC, a prevenção 

verifica-se, em qualquer caso, com o registro ou distribuição da petição 

inicial. O registro pressupõe vara única; a distribuição da inicial, por sua 

vez, pressupõe a existência de, ao menos, duas varas igualmente 

competentes (art. 284). (…) Os arts. 284 a 290 trazem a disciplina do 

registro e da distribuição, fazendo-o, corretamente, entre os demais atos 

processuais.”. (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo 

Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 80). 

Ex positis, se a ação de manutenção de posse foi distribuída e decidida 

quase um ano antes da ação reintegratória, óbvio que é o juízo da 2ª Vara 

Cível o competente para apreciar a questão, e por isso, com fundamento 

nos artigos 54 e 55 do CPC/15, declino a competência para processar e 

julgar a presente ação possessória ao juízo prevento, suspendendo a 

execução e os efeitos da decisão liminar anteriormente concedida, até que 

o juízo competente sobre ela delibere, convalidando-a ou revogando-a. 

Oficie-se, remetendo os autos à 2ª Vara Cível, ante a prevenção aqui 

pronunciada. Publique-se nos termos da Resolução 234/2016-CNJ e da 

Portaria n. 161/2017-PRES – TJ/MT. Às providências. Juína/MT, 1º de 

agosto de 2.018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001489-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID VANZELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

 

Contestação do requerido Paulo Roberto Leitner, em anexo.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001605-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001605-13.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: PAULO DOS 

SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de PAULO DOS SANTOS, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 
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do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001605-13.2017.8.11.0025
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001605-13.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: PAULO DOS 

SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de PAULO DOS SANTOS, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 270 de 452



b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000385-77.2017.8.11.0025

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:

ADIGAR REIS PEREIRA DAVID (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001066-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITA PIRES FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) parte 

requerida: MUNICIPIO DE JUINA . JUÍNA, 7 de dezembro de 2018. ROSANE 

INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) parte 

requerida: MUNICIPIO DE JUINA JUÍNA, 7 de dezembro de 2018. ROSANE 

INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000760-44.2018.8.11.0025

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:

DOMINGOS ROBERTO CANGUSSU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 1000760-44.2018.811.0025 PJE Finalidade: busca e apreensão 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de Busca e 

Apreensão, expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de 

Juína, referente o processo n.° 1000760-44.2018.811.0025, dirigi-me até o 

endereço mencionado no mandado, lá estando, não localizei o bem 

descrito no mandado, após várias diligencias, me foi informado que o bem 

encontra-se em Sinop – MT, com o genro do requerido; pelo que, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO, em virtude que o mesmo 

não foi localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. Juína-MT, 27 de setembro de 2018. KARINE MORAIS 

SANTOS VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000740-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELISON LOUBER DE FARIAS (REQUERIDO)

 

DILIGENCIA RECOLHIDA - COMPROVANTE ANEXO

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

Processo Número: 1000771-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA PRIMEIRA VARA PROCESSO: 

1000771-10.2017.8.11.0025 C E R T I D Ã O ROSANE INÊS NOATTO, 

GESTORA JUDICIÁRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATRÍCULA 6464, PORTARIA N.º 
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101/2013/DF, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 

POR LEI, ETC... Certifico que, na data de 11/04/2017, foi nomeado como 

advogado dativo, o Dr. EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ, OAB/MT 12.457, 

para promover a defesa nestes autos, conforme o termo de nomeação 

juntado aos autos sob a ID nº 8705648. Certifico ainda que foi arbitrado ao 

Advogado acima identificado à título de honorários Advocatícios 03 (três) 

URH´s da tabela atual da OAB pelos serviços prestados. Juína/MT, 7 de 

dezembro de 2018. ROSANE INÊS NOATTO Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-30.2018.8.11.0025

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:

VALDOMIRO ZANACHI SULAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé que, em 25/09/18, às 10h:30, onde deparei com a casa 

fechada e fui informado pelo morador vizinho Sr. Jacó, que o executado a 

mais de um ano faleceu e foi sepultado naquele Município. Disse tambem 

que a viúva e os filhos residem atualmente na cidade de Cuiabá-MT, mas 

não soube dar detalhes do endereço. Sendo assim, deixei de citá-lo e 

devolvo o presente a secretaria para os devidos fins. /MT, 26 de setembro 

de 2018. EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123572 Nr: 3606-22.2016.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, PATRÍCIA CRISTINA SZULCZEWSKI 

- OAB:MT/ 21.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FUHR - OAB:OAB/MT 

19.109, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 13.701

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA/BLOQUEIO 

NEGATIVO DE VEÍCULOS À FL. 170.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1000049-39.2018.8.11.0025; Valor 

causa: R$ 34.344,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

contestação apresentada na id 13813000 é tempestiva. JUÍNA, 7 de 

dezembro de 2018 ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119219 Nr: 961-24.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETUS ENGENHARIA COMERCIO E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA LUSSE - OAB:17927, 

LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado 

pelas partes (fl.79-v) para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.Custas remanescentes, se houver, ficarão a cargo do 

requerido.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Juína/MT, 23 de março de 2018.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141566 Nr: 4476-96.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SODRÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140338 Nr: 3623-87.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado JOSE 

TELES, com fundamento no art. 319 do CPP e APLICO as seguintes 

medidas cautelares:a) COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos 

do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem 

comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares 

e prostíbulos;c) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína por 

período superior a 15 dias sem prévia comunicação;De resto, 

DETERMINO:1. EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo se por outro 

motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas cautelares, inclusive nova 

prisão preventiva.2. No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente tais condições, alertando-se das consequências do 

descumprimento.3. RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o BNMP 2.0.4. Antes da soltura do acusado, NOTIFIQUE-SE 

à vítima desta decisão, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha, por 

qualquer meio de comunicação.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120691 Nr: 1826-47.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, FLÁVIO 

LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ARAÚJO DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 Vistos,

DEFIRO o pedido de f. 441. Para tanto, ao Advogado Dativo, Dr. Pedro 

Jorge de Oliveira Rodrigues, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no importe 

de 5 URH pela interposição do recurso de apelação (fl. 278-291), 5 URH 

pela oposição de embargos de declaração (fl. 347-350), 5 URH pela 

interposição do recurso especial (fl. 375-381) e 8 URH pela interposição 

do recurso extraordinário (fl. 384-391), nos termos da Tabela da OAB/MT, 

totalizando 23 URH e DETERMINO a expedição de certidão, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136540 Nr: 967-60.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Vistos,

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 25/02/19, 

às 16h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas 

de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP).

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal externada na denúncia para:a) CONDENAR os acusados 

WEVERTON ROBERTO DA SILVA, vulgo “BAIANO ou BAIANINHO” e 

FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, vulgo “ROMÁRIO” pela prática do crime 

previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 29, ambos do CP, com aplicabilidade da 

Lei n. 8.072/1990 (1º fato);b) ABSOLVER o acusado GENIVAL 

FRANCISCO DE JESUS, vulgo “NEGUINHO ou CIGANO” do crime previsto 

no art. 157, § 3º, c/c art. 29, ambos do CP (1º fato) e;c) Em relação ao 

crime previsto no art. 307, c/c art. 71, ambos do CP (2º e 3º fato), 

imputado ao acusado GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, vulgo “NEGUINHO 

ou CIGANO”, DECLINO da competência, REMETENDO-SE os autos ao 

JECRIM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 3765-28.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

estatal externada na denúncia para CONDENAR o acusado ZAQUEU 

PESSOA ROQUE pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 

n. 11.343/06, ABSOLVENDO-O do crime previsto no art. 17 da Lei 

10.826/2003.(...) .3ª FASE:Não há causas de diminuição ou de aumento de 

pena, motivo pelo qual alcanço a pena DEFINITIVA de 7 (sete) anos, 5 

(cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 750 (setecentos e 

cinquenta) dias-multa.FIXO o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 

43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, como necessária e suficiente 

para a prevenção e repressão do crime.Tendo em vista a reincidência do 

condenado (art. 33, § 2º, “b”, do CP), FIXO O REGIME INICIAL FECHADO.O 

réu não PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado 

é compatível com a prisão, cuja liberdade atenta contra a ordem pública, 

oportunidade em que faço referência per relationem à decisão de fl. 

24/25.Por conta do quantum da pena, não é o caso de substituição por 

restritiva de direito ou de aplicação do sursis, conforme os arts. 44 e 77, 

do Código Penal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 4030-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SIBIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa, sobre o que o Sr. 

Gestor Judiciário certificou sua intempestividade.

De fato, a Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) ocorreu no dia 

29/11/2018 (fl. 267-289), e as partes foram intimadas da sentença no ato 

de sua publicação, sendo elas, de modo expresso e diretamente, 

informadas do prazo e da perspectiva de insurgirem, via adequado o 

recurso de apelação.

É cediço que o prazo para interposição de recurso de apelação é de 5 

(cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 593 do CPP.

Com efeito, a contagem de tal prazo começou a fluir para as partes no dia 

30/11/2018, findando-se em 04/12/2018, e por sua vez, a Defesa 

protocolou o referido recurso somente no dia 05/12/2018. Portanto, 

interposto fora do quinquídio previsto no art. 593 do CPP.

Julgado que sintetiza a questão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO QUALIFICADO – 

APELO INTERPOSTO EXTEMPORANEAMENTE – NÃO CONHECIMENTO – 

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – 

RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL COM REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA 

IMPOSTA. Impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação 

interposto fora do quinquídio previsto no art. 593 do CPP. Pode o Tribunal - 

com amparo na ampla devolutividade da apelação criminal, aliado ao fato 

de que a justiça da pena é matéria de ordem pública - redimensionar de 

ofício a reprimenda imposta, sempre em benefício do réu, quando 

incorretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau.” (Ap 51028/2016, DES. 

MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

20/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016)

Ante o exposto, com fulcro no art. 593 do CPP, NÃO RECEBO o recurso de 

apelação interposto pela Defesa, e via de consequência, DETERMINO que 

o Sr. Gestor Judiciário certifique acerca do trânsito em julgado da 
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sentença, cumprindo-se as demais determinações nela contidas.

Após, ao ARQUIVO.

INTIME-SE pessoalmente o réu desta decisão.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125017 Nr: 4426-41.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIEGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos,

CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor o motivo da não realização da audiência 

anteriormente designada.

Sem prejuízo, REDESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para 

o dia 10/12/2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127708 Nr: 1053-65.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

14/12/2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110152 Nr: 2631-34.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos. EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva da testemunha 

Anderson Claudino de Freitas, FIXO o prazo de 90 (noventa) dias para o 

retorno da missiva. Insistindo os Partes na oitiva das testemunhas 

faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 14/12/2018, às 17h20min. 

VISTA as Partes para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao 

endereço de Anderson dos Santos. Se residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, 

do CPP). EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para as 

testemunhas Wanderlei e Gislaine. HOMOLOGO a desistência da 

testemunha. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91901 Nr: 6369-35.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva da testemunha faltante, REDESIGNO a 

audiência para o dia 14/12/2018, às 16h30min. EXPEÇAM-SE MANDADO 

DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha Vanderleia. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120658 Nr: 1809-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Insistindo o 

MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

07/12/2018, às 17h. VISTA ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição 

(art. 222, caput, do CPP). CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42548 Nr: 2105-14.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVÍ PAIM TUNES, JUNIOR CAVALCANTE 

SANTANA, EUDES ADÃO CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Eder de 

Moura Paixão Medeiros, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) 

Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de 

honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, 

§ 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. Insistindo o MP na 

oitiva da testemunha Enio, DESIGNO nova audiência para o dia 10/12/2018, 

às 17h30min. CUMPRA-SE na íntegra a decisão de f. 1038. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 2441-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Vistos. Tendo em vista a certidão de f. 132 REDESIGNO a audiência para 

o dia 14/12/2018, às 17h30min. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 112194 Nr: 3706-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWALDO KIRSTEN BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial de f. 157. Para tanto, DETERMINO a destruição do 

simulacro de pistola apreendido (termo de apreensão de f. 32).

No mais, REDESIGNO a audiência para o dia 10/12/2018, às 17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99227 Nr: 651-86.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM, OELTON DOS SANTOS 

HELVIG, ALEXSANDRO CARDOSO HELWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:16.829/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

07/12/2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 57899 Nr: 4186-62.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

14/12/2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117145 Nr: 8252-12.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SALYNAS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/12/2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

VI) Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o(a) Dr(a). Antonio Valdenir Caliare para atuar como Advogado(a) 

Dativo(a). INTIME-SE desta nomeação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123604 Nr: 3621-88.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS PEREIRA DE JESUS, CLAUDIO 

ADÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/12/2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001803-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SANTOS GALIZA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVIANCA (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 

01/02/2019 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CEZAR ANGELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. FELIX PERFUMES ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar endereço atualizado do Requerido no 

prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça (id.14651796).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

UEVERSON COELHO PEREIRA (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 

01/02/2019 às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE TORRES COSTA (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 

01/02/2019 às 13h20min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RICARDO FIORIM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000541-73.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LEANDRO RICARDO FIORIM - ME RÉU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

MIRASSOL DOESTE - SAEMI Vistos em correição. Cuida de “AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA” ajuizada por LEANDRO RICARDO FIORIM-ME, 

em face de MUNICÍPIO DE MIRASSOL D´OESTE – ESTADO DE MATO 

GROSSO e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAEMI, todos 

devidamente qualificada nos autos. Narra o requerente que participou e foi 

vencedora do Pregão nº 41/2015 realizado pelo Município de Mirassol 

D’Oeste, que teve por objeto a contratação para execução de obras de 

terraplanagem e construção, contudo, sempre foi designado pela 

administração municipal a prestar serviços à autarquia SAEMI. Afirma que 

os pagamentos eram sempre efetuados após a conclusão do serviços, de 

acordo com a disponibilidade financeira. Ocorre que os requeridos 

deixaram de efetuar o pagamento das horas de máquinas prestadas nos 

meses de julho e agosto/2015, totalizando a quantia de 207 (duzentos e 

sete) horas, no valor final de R$ 29.744,05 (vinte e nove mil, setecentos e 

quarenta e quatro reais e cinco centavos). A inicial foi recebida em ID 

13237954. Devidamente citada a requerida Saemi apresentou contestação 

em ID 15237827 suscitando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por 

ter o contrato sido firmado entre o requerente e o município, tendo a Saemi 

supostamente apenas disponibilizado servidores para acompanhar a 

realização dos trabalhos executados. O Município, por sua vez, em ID 

15409898, aduziu, preliminarmente, que o prazo para contestação só teria 

início com a citação pessoal do representante legal e sua ilegitimidade, ao 

argumento de que os serviços foram prestados à segunda ré. Impugnação 

à contestação acostada em ID 16427833. Determinada a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID 

16436612), o requerente pleiteou pela colheita de prova testemunhal e 

determinação para que o Município exiba os documentos consistentes nos 

empenhos e pagamentos realizados a favor da requerente durante o 

período de 2014 a 2016 (ID 16698698); o Município em ID 16737817 

pugnou pelo depoimento pessoal do representante da autora e prova 

testemunhal; enquanto a Saemi em ID 16756477 requereu também a 

produção de prova testemunhal. Eis a síntese necessária. FUNDAMENTO 

E DECIDO. De início passo à análise das preliminares suscitadas pelos 

requeridos, quais sejam, de inépcia e carência da ação. As preliminares 

de ilegitimidade passiva aventadas por ambos os demandados se 

confundem com o mérito da ação e será, portanto, analisado em sede de 

sentença. No tocante à citação do Município, verifico que apesar de ainda 

não ter sido efetivada a citação pessoal o mesmo compareceu nos autos 

e juntou contestação, suprindo, assim, a necessidade de citação. Não 

havendo outras questões prejudiciais a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, passo a deliberar quanto aos pontos 

controvertidos e às provas perseguidas. A questão de direito sobre a qual 

recairá a instrução probatória (art. 357, II, CPC) é se houve a prestação de 

serviços pelo autor; caso positivo, a qual das demandadas foi prestado; 

quem realizou os pagamentos anteriores; e se os valores cobrados 

nestes autos já foram ou não adimplidos. Para tanto, DEFIRO a produção 

de prova testemunhal e exibição de documentos. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/02/2019, às 14h30min, sendo que o 

rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo comum de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Caberá aos patronos das partes a 

intimação das testemunhas para que compareçam à solenidade 

designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob pena de desistência na 

oitiva (§3º). Considerando o pleito do requerente e por estarem os 

documentos essenciais ao deslinde da lide em poder da municipalidade, 

DETERMINO que o Município apresente aos autos todos os empenhos e 

pagamentos realizados a favor da requerente durante o período de 2014 a 

2016 para averiguação dos serviços prestados e a quem foi prestado. 

Sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) tenho que caberá 

a cada uma das partes comprovarem suas alegações. Não havendo mais 

qualquer prova a ser produzida, conforme manifestação das partes, 

DECLARO SANEADO o presente feito. INTIMEM-SE, consignando as 

advertências legais. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Mirassol 

D´Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RICARDO FIORIM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000541-73.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LEANDRO RICARDO FIORIM - ME RÉU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

MIRASSOL DOESTE - SAEMI Vistos em correição. Cuida de “AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA” ajuizada por LEANDRO RICARDO FIORIM-ME, 

em face de MUNICÍPIO DE MIRASSOL D´OESTE – ESTADO DE MATO 

GROSSO e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAEMI, todos 

devidamente qualificada nos autos. Narra o requerente que participou e foi 

vencedora do Pregão nº 41/2015 realizado pelo Município de Mirassol 

D’Oeste, que teve por objeto a contratação para execução de obras de 

terraplanagem e construção, contudo, sempre foi designado pela 

administração municipal a prestar serviços à autarquia SAEMI. Afirma que 

os pagamentos eram sempre efetuados após a conclusão do serviços, de 

acordo com a disponibilidade financeira. Ocorre que os requeridos 

deixaram de efetuar o pagamento das horas de máquinas prestadas nos 

meses de julho e agosto/2015, totalizando a quantia de 207 (duzentos e 

sete) horas, no valor final de R$ 29.744,05 (vinte e nove mil, setecentos e 

quarenta e quatro reais e cinco centavos). A inicial foi recebida em ID 

13237954. Devidamente citada a requerida Saemi apresentou contestação 

em ID 15237827 suscitando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por 

ter o contrato sido firmado entre o requerente e o município, tendo a Saemi 

supostamente apenas disponibilizado servidores para acompanhar a 

realização dos trabalhos executados. O Município, por sua vez, em ID 

15409898, aduziu, preliminarmente, que o prazo para contestação só teria 

início com a citação pessoal do representante legal e sua ilegitimidade, ao 

argumento de que os serviços foram prestados à segunda ré. Impugnação 

à contestação acostada em ID 16427833. Determinada a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID 

16436612), o requerente pleiteou pela colheita de prova testemunhal e 

determinação para que o Município exiba os documentos consistentes nos 

empenhos e pagamentos realizados a favor da requerente durante o 

período de 2014 a 2016 (ID 16698698); o Município em ID 16737817 

pugnou pelo depoimento pessoal do representante da autora e prova 

testemunhal; enquanto a Saemi em ID 16756477 requereu também a 

produção de prova testemunhal. Eis a síntese necessária. FUNDAMENTO 

E DECIDO. De início passo à análise das preliminares suscitadas pelos 

requeridos, quais sejam, de inépcia e carência da ação. As preliminares 

de ilegitimidade passiva aventadas por ambos os demandados se 

confundem com o mérito da ação e será, portanto, analisado em sede de 

sentença. No tocante à citação do Município, verifico que apesar de ainda 

não ter sido efetivada a citação pessoal o mesmo compareceu nos autos 

e juntou contestação, suprindo, assim, a necessidade de citação. Não 

havendo outras questões prejudiciais a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, passo a deliberar quanto aos pontos 

controvertidos e às provas perseguidas. A questão de direito sobre a qual 

recairá a instrução probatória (art. 357, II, CPC) é se houve a prestação de 

serviços pelo autor; caso positivo, a qual das demandadas foi prestado; 

quem realizou os pagamentos anteriores; e se os valores cobrados 

nestes autos já foram ou não adimplidos. Para tanto, DEFIRO a produção 

de prova testemunhal e exibição de documentos. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/02/2019, às 14h30min, sendo que o 

rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo comum de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Caberá aos patronos das partes a 

intimação das testemunhas para que compareçam à solenidade 

designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob pena de desistência na 

oitiva (§3º). Considerando o pleito do requerente e por estarem os 

documentos essenciais ao deslinde da lide em poder da municipalidade, 

DETERMINO que o Município apresente aos autos todos os empenhos e 

pagamentos realizados a favor da requerente durante o período de 2014 a 

2016 para averiguação dos serviços prestados e a quem foi prestado. 

Sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) tenho que caberá 

a cada uma das partes comprovarem suas alegações. Não havendo mais 

qualquer prova a ser produzida, conforme manifestação das partes, 

DECLARO SANEADO o presente feito. INTIMEM-SE, consignando as 

advertências legais. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Mirassol 

D´Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO CORREA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 04/02/2019 às 09h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

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

Processo Número: 1001663-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001663-24.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): WEDERSON SILVA DOS SANTOS RÉU: JULIANA DOS 

SANTOS FERREIRA 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. Empós, AO MPE para manifestação. 

Por fim, 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, 05 de dezembro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DAS DORES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário” proposta por Carolina das Dores da Silva 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 13520264/13520351. A inicial foi recebida 

em id nº 13584781, sendo determinada citação da demandada. 

Contestação apresentada pela demandada no id nº 14225863. O feito fora 

saneado no id nº 16060211, 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 16760341). 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, 
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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 

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 segurada especial (id nº 

13520294/13520340). 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 34 (trinta e quatro) anos. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por 

pelo menos 34 (trinta e quatro) 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 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. 

MULHER. REQUISITOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE 

PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. 

PROPRIEDADE LIGEIRAMENTE ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE. 

BENEFÍCIO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. I 

Conforme documentação acostada aos autos, restaram satisfeitos os 

requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade à autora 

na qualidade de segurada especial, quais sejam, comprovação da idade 

mínima de 55 anos e exercício da atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período equivalente à carência do benefício pretendido, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício. II A prova testemunhal foi coesa com o alegado 

nos autos pela autora, e comprovou que ela trabalhou na lavoura por mais 

de 20 anos, em regime de economia familiar. III A teor da Súmula nº 30 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, 

"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior 

ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário 

como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua 

exploração em regime de economia familiar". Dessa forma, tratando-se, no 

caso em tela, de propriedade rural cuja área abrange somente 4,95 

módulos rurais, uma vez comprovada sua exploração em regime de 

economia familiar, impõe-se a concessão do benefício, nos termos do art. 

39, I da Lei nº 8.213/91. IV Segundo o art. 20, § 4º, do CPC, tendo sido 

vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve 

ser feita mediante interpretação eqüitativa do magistrado, com a 

observância das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. Cabível, in casu, a 

diminuição do percentual para 5% sobre o valor corrigido a ser apurado, 

considerando que não se trata de causa de grande complexidade. 

Precedentes do STJ. (TRF-2 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 201002010095446 RJ 2010.02.01.009544-6, Orgão Julgador 

PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Publicação E-DJF2R - 

Data::17/05/2011 - Página::150, Julgamento 26 de Abril de 2011, Relator 

Juiz Federal Convocado MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO)” 

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, 
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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 Carolina das Dores da Silva, no valor de 01 

(um) salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo 

as verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[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, uma vez que DEFIRO o 

pleito 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, 06 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 143167 Nr: 3401-11.2011.811.0011

 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 Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Junior & Arantes Ltda, Antonio 

Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 
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OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 AGUARDE-SE eventual transito em julgado. Após, CERTIFIQUE-SE e ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Se outro cenário, 

CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255093 Nr: 5634-68.2017.811.0011

 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: Vilma Monteiro de Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.102 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 19/02/2019, às 16h, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259122 Nr: 1474-63.2018.811.0011

 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: Pamela Cristiane Miranda Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.160 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 19/02/2019, às 15h, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28593 Nr: 2490-38.2007.811.0011

 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: GLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimação do Procurador da parte requerente de que foi expedido carta 

Precatória para a Comarca de Cuiabá-MT com a finalidade de 

penhora/avaliação do bem conforme penhora online realizada pelo sistema 

RENAJU de fls 645 a qual encontra-se em cartório devendo Vossa 

Senhoria providenciar o devido preparo para posterior encaminhamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259220 Nr: 1525-74.2018.811.0011

 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: Jurandir Gonçalves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.75 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 19/02/2019, às 15h30hs, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001484-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO VIEIRA DOS SANTOS FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001484-90.2018.8.11.0011. 

Cuida-se de Ação de Alimentos cumulada com guarda ajuizada por Érica 

de Oliveira em desfavor de Valdivino Vieira dos Santos Filho, ambos 

devidamente qualificados nos autos, aviada com escopo de obter tutela 

judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente conforme 

preceitos da legislação de regência, tendo as partes pugnado pela 

homologação do acordo celebrado no ID nº.: 16358877. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento no inciso III 

do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e, por corolário, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de ter sido proferida sentença aos 

autos, ficam as partes dispensadas do pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, §3º do CPC. Com o trânsito em 

julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

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:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL MARTINS SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

TRP VEICULOS SEMINOVOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Código: 1000443-88.2018.8.11.0011 Juíza: Edna 

Ederli Coutinho Data e horário: segunda-feira, 03 de dezembro de 2018, 

13h30min (MT). TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO Aberta a audiência 

presidida pela M.Ma. Juíza constatou-se a presença da requerente 

Pascoal Martins Sanches, acompanhado de seu advogado Dr. Debora 

Alessandra Ferreira, da requerida TRP Veículos Seminovos, na pessoa de 

seu preposto Sra. Tatiely Durante de Miranda, acompanhada de seu 

advogado Dr. Rafael Herrera de Oliveira, presente também os acadêmicos 

Beatriz Sara Menezes Beltrão e Abraão Paracatu Vieira. Ausente o 

requerido JBS S/A. DELIBERAÇÃO 1. A conciliação restou infrutífera, sem 

quaisquer propostas apresentadas pelas partes . 2. A parte requerida sae 

intimada para apresentar contestação e especificar as provas que 

pretente produzir, no prazo legal, na sequencia, vista à parte requerente 

para apresentar impugnação e especificar as provas que pretende 

produzir. Após conclusos para saneamento do feito. 3. Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. MMa. Juíza: __________________________________ 

Advogada: _________________________________ Advogado : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R e q u e r e n t e : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R e q u e r i d o : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P r e p o s t o : 

_________________________________

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193848 Nr: 3302-70.2013.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Sebastião 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:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.198, cujo 

teor transcrevo:Conforme se infere à fl. 197, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235619 Nr: 535-54.2016.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Alcina Domingos de Souza

 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:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.101, cujo 

dispositivo transcrevo:À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 97/98, extinguindo o feito 

com resolução do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 14.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235532 Nr: 492-20.2016.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Marcio de Oliveira Batista

 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:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.139, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Marcio de Oliveira Batista em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado. A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 138-vº 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub examine se mostra cabível o 

julgamento antecipado da lide, conhecendo o Magistrado diretamente do 

pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo em vista que toda a prova 

necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, sendo 

desnecessária a dilação probatória.Analisando os autos, vislumbro que a 

Autarquia Federal concordou com o cálculo apresentado pelo exequente, 

motivo pelo qual necessário se faz a homologação do memorial de débito.

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados à fl. 133/136, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Após, expeça-se alvará 

judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na forma da 

Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte autora uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 13.Isento as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e 

art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227403 Nr: 452-72.2015.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Valdemar Ferreira Antero

 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:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.84, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Valdemar Ferreira Antero em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado. A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 83-vº 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub 

examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o 

Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo 

em vista que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra 

nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.Analisando os 
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autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 80/81, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por 

este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, 

por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em 

nome da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 

14.Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo 

Civil. Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e 

cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226789 Nr: 110-61.2015.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Miguel Gomes de Abreu

 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:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.113, cujo 

dispositivo transcrevo:À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 104/107, extinguindo o 

feito com resolução do mérito.

Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 15.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233712 Nr: 4031-28.2015.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Geraldo José 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:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.98, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Geraldo José dos Santos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado. A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 97-vº 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub 

examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o 

Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo 

em vista que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra 

nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.Analisando os 

autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 94/95, extinguindo 

o feito com resolução do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Após, expeça-se alvará 

judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na forma da 

Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte autora uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 13.Isento as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e 

art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259435 Nr: 1616-67.2018.811.0011

 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: Reginaldo Domingos de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.87/89, 

cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como aos honorários advocatícios no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma 

do art. 98, § 3º do NCPC.

Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Após, em nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258218 Nr: 1018-16.2018.811.0011

 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: José Ventura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de 

fls.104/108,cujo dispositivo transcrevo:Para a data de início do benefício 

fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 17 de março de 2015, 

conforme fl. 44.

Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – José Ventura; II - benefício 

previdenciário de auxílio-doença; III - valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); IV – 17 

de março de 2015; V - valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); VI - 17 de março de 

2015.

Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária incidente 

sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).

Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas 

atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por 

cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 
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determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno 

ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais na forma da Lei Estadual nº. 7.603/01.Fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 

496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174204 Nr: 4724-17.2012.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Jozane Josefa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.149, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Jozana Josefa do Nascimento em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado. A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 145-vº 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub 

examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o 

Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo 

em vista que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra 

nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o 

cálculo apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 143, extinguindo o 

feito com resolução do mérito.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da 

parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui 

poderes para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 13.Isento 

as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos 

da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240976 Nr: 3403-05.2016.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.143, cujo 

dipositivo transcrevo:À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

presente impugnação à execução para acolher as razões do impugnante, 

reconhecendo o excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fl. 131, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.

Desse modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Oportunamente, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da 

parte autora uma vez que o causídico constituído nos autos possui 

poderes para receber e dar quitação, consoante se infere às fls. 18 e 76.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90585 Nr: 3861-66.2009.811.0011

 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: Francisca Eva do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.225, cujo 

dispositivo transcrevo:À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 220/222, extinguindo o feito 

com resolução do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 15.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254615 Nr: 5444-08.2017.811.0011

 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: Roseleni Martins da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.65/68, 

cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento à 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e temporária. Para o início do benefício fixo a data do 

pedido administrativo do benefício de auxílio-doença, qual seja, 15 de 

setembro de 2017 (cf. fl. 18), sendo ele devido pelo período de 05 (cinco) 

anos após a juntada do laudo médico pericial (fls. 55/56) ou até que nova 

perícia médica seja realizada em sede administrativa, sob regular 

processo administrativo ou judicial, considere a parte autora irrecuperável 

ou habilitada para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

subsistência.Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Roseleni 

Martins da Silva; II - benefício previdenciário de auxílio-doença; III - valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); IV – 15 de 
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setembro de 2017; V - valor do salário-de-contribuição (A SER 

CALCULADO PELO INSS); VI - 15 de setembro de 2017.Confirmo 

integralmente a antecipação de tutela concedida às fls. 25/27.Quanto às 

prestações vencidas, será devida correção monetária incidente sobre as 

verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, 

utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos também os juros 

moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser 

calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em 

vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio 

por cento).Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que mantenha/implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido 

feito.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).Isento a parte requerida de 

custas e despesas processuais na forma da Lei Estadual nº. 

7.603/01.Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais).Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de 

acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235880 Nr: 673-21.2016.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Mariuza Antonio Bruno de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.180, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Mariuza Antonio Bruno de Freitas em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do 

débito reclamado. A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 

179-vº concordando com os cálculos apresentados pelo exequente. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação 

probatória.Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal 

concordou com o cálculo apresentado pelo exequente, motivo pelo qual 

necessário se faz a homologação do memorial de débito. À vista do 

exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados à fl. 176/177, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 11.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225059 Nr: 4474-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Pinheiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.181, cujo 

teor transcrevo:Como se extrai dos autos fora realizada citação ficta do 

devedor, sendo-lhe nomeado curador especial, tendo este apresentado 

embargos monitórios por negativa geral, conforme se infere às fls. 

174/174-vº.

Por conseguinte, os embargos deverão ser julgados improcedentes por 

não trazerem ao processo nenhum elemento apto à desconstituição da 

prova escrita que embasa a presente ação monitória.

Destarte, cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, 

constituiu-se, de pleno direito, o título executivo judicial, e converteu-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do 

Código de Processo Civil.

Requeira o autor, querendo, a intimação na forma do art. 523 do Código de 

Processo Civil, inclusive apresentando memória discriminada e atualizada 

da dívida.

Anote-se na distribuição e registros a conversão da ação monitória para 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25913 Nr: 428-25.2007.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Supermercado Ltda - ME, Donizete Lopes 

Ferreira, Vanilde Orlando de Almeida, Rosangela Alves Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.137, cujo 

teor transcrevo:Conforme manifestação da parte autora à fl. 134 

vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219273 Nr: 3479-97.2014.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Ivete Gonzaga da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.123, cujo 

dispositivo transcrevo:À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 118/119, extinguindo o feito 

com resolução do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui poderes 
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para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 10.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231978 Nr: 2962-58.2015.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Nagila Amarante

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls. 113, 

cujo teor transcrevo:Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Nagila Amarante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado. A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 112-vº 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub 

examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o 

Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo 

em vista que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra 

nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o 

cálculo apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 110, extinguindo o 

feito com resolução do mérito.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da 

parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui 

poderes para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 13.Isento 

as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos 

da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264039 Nr: 3640-68.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Antonio Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins Promotoer de Justiça-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 50, cujo dispositivo 

transcrevo:”...De todo o modo, extrai-se da avaliação retro que 

adolescente não se encontra em situação de risco, que está fazendo uso 

da medicação corretamente, sob a supervisão da avó, que voltou a se 

alimentar de maneira adequada, inclusive, na presença da avó e com o 

incentivo desta. Sendo assim, INDEFIRO, ao menos por ora, a revogação 

da medida de proteção e determino a realização de avaliação psicológica 

completa e pormenorizada, nos moldes descritos pela psicóloga do Juízo, 

com o fito de avaliar com maior acuidade as circunstâncias que levaram a 

adolescente formular denúncia de abuso sexual em face de seu próprio 

genitor, cujo laudo deverá ser entregue em 30 (trinta) dias...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231434 Nr: 2631-76.2015.811.0011

 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: Minas Tur Transportes Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira - 

OAB:19103, MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA - OAB:23722/O, 

Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos as provas 

que pretende produzir justificando sua pertinência, no prazo de 15 

(quinze)dias, sob pena de preclusão. Bem como intimo acerca da 

R.Decisão de fls.585,cujo teor transcrevo:Diante do teor da certidão de fl. 

584, em que informa que a parte requerida fora devidamente citada para 

apresentar contestação, contudo, quedou-se inerte, decreto sua revelia, 

nos limites estabelecidos no art. 344 , do CPC.

N’outro giro, intime-se a parte autora para que informe nos autos as 

provas que pretende produzir justificando sua pertinência, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194128 Nr: 3354-66.2013.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: João Ferreira Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.117, cujo 

dispositivo transcrevo:À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 112, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.

Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 12.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90682 Nr: 3892-86.2009.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Joana Barbosa de Souza

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

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

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.168, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Ação de cumprimento de sentença propostos 

por Joana Barbosa de Souza em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados, visando a satisfação do 

débito reclamado. Intimada, a Autarquia Federal deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação, conforme certidão de fl. 167.Os autos vieram 

conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub examine se 

mostra cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o Magistrado 

diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo em vista 

que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos 

autos, sendo desnecessária a dilação probatória.Analisando os autos, 

vislumbro que a Autarquia Federal deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, motivo pelo qual presume-se que a mesma concorda com o 
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cálculo apresentado e, necessário se faz a homologação do memorial de 

débito. À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR 

os cálculos apresentados às fls. 158/160, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que 

a causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 14.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244910 Nr: 493-68.2017.811.0011

 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: Moacir Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimar os advogados das partes sobre a R. Decisão de fls. 344/345, cujo 

dispositio transcrevo:"...Desse modo, tendo em vista que a colheita de 

novas provas se faz imprescindível para esclarecer os fatos 

evidenciados no processo, converto o julgamento em diligência, nos 

termos do art. 370 do CPC e, por corolário, defiro os pedidos formulados 

na petição de fls. 236/243, determinando, para tanto, que seja: ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174206 Nr: 4726-84.2012.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Reinaldo José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.124, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Reinaldo Jose Ferreira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado. A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 120-vº 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub 

examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o 

Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo 

em vista que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra 

nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.Analisando os 

autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 117/118, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por 

este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, 

por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em 

nome da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 

12.Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo 

Civil. Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e 

cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179390 Nr: 879-40.2013.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: VFM, Dione Maria Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.Sentença de fls.191, cujo 

teor transcrevo:Conforme se infere à fl. 189, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-59.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE MAZOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V R FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADEMIR ROSSI (TERCEIRO INTERESSADO)

ARQUIMEDES APARECIDO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Considerando o certificado em id nº 16485731, TORNO sem efeito 

as alegações finais já apresentadas nos autos, e, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 16h45min, 

sendo que as testemunhas comparecerão ao ato levadas pelas partes 

que as tenham arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, caput, Lei 

Federal n.º 9.9099/95). O requerimento para intimação das testemunhas 

DEVERÁ ser apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da data 

designada para realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal n.º 

9.9099/95). INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16872194, bem como, da expedição de Alvará de 
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Levantamento nos presentes autos sob nº 460329-P, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16872194, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de15 (quinze) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

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))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 459489-4, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16754725, 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: 1000077-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 16816590, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 459489-4, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16816590, 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262853 Nr: 3061-23.2018.811.0011

 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: Nilomar Marques da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Possavatis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fl.31, de modo que Concedo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que diligencie sobre o novo endereço da querelada, devendo se 

atentar que a inércia poderá ensejar a perempção, nos termos do art. 

60,inciso I do Código de Processo Penal.

Após, o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, de tudo cumprido 

e certificado, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 120894 Nr: 306-70.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Aparecido Biasoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, 

VALDINEI R. SALGUEIRO - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 120894

Vistos etc.

Considerando a impugnação apresentada pela defesa às fls. 902/905, não 

obstante a data da última prisão seja utilizada como marco (data-base) 

para a concessão de futuros benefícios, não há porque aplicá-la como 

“início de cumprimento” das penas inseridas nas linhas “6” e “7”, pelos 

motivos que passo a expor.

Nesse sentido, quando aportam novas guias no curso da execução penal, 

em que não houve prisão ou audiência admonitória, é da práxis forense 

aplicar a data da efetiva unificação como início de seu cumprimento, isto é, 

o momento que de fato a nova pena passou a compor a execução já 

existente.

Outrossim, embora a defesa alegue que o recuperando está sendo 

prejudicado, sob o argumento de que a detração, a partir de 16.08.2010 

até 05.03.2012, não está sendo considerada, também não merece 

prosperar.

Ora, tendo em vista que a pena da linha “5” começa no dia 16.08.2010, e a 

interrupção da linha “6” se inicia no dia 05.07.2012, verifica-se um lapso 

temporal de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de pena 

cumprida entre referidas datas, ou seja, a detração é automaticamente 

considerada pelo cálculo, dispensando, por consequência, a inserção de 

novo campo específico para ela.

 Logo, o sistema M.G.P. está contabilizando todas as detrações devidas, 

consoante o campo “informações para progressão de regime”, até a 

data-base, consistente em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 18 

(dezoito) dias.

Quanto ao início do cumprimento da pena da linha “9”, consta à fl. 890 a 

certidão relativa ao cumprimento do mandado de prisão expedido na guia 

de fl. 53, pelo que a data deverá ser alterada no cálculo de fl. 901, 

conforme pugnado pelo Ministério Público à fl. 906.

Por fim, deve prosperar a retificação do início da interrupção constante na 

linha “2”, nos moldes explicitados pela defesa.

Isto posto, defiro parcialmente a retificação requestada pela defesa, 

somente no tocante ao início da interrupção constante na linha “2”, 

devendo constar 25.05.2007, bem como defiro a cota ministerial de fl. 906, 

para alterar a data do início do cumprimento da pena da linha “9”, nos 

termos da certidão de fl. 890.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública solicitando o envio de eventuais 

remições em nome do recuperando.

Com o novo cálculo, dê-se vistas às partes para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Na sequência, conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171470 Nr: 4554-45.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 171470

Vistos etc.

Considerando a impugnação colacionada pela defesa às fls. 512/513, 

tenho que não merece prosperar o pedido de retificação do início de 

cumprimento da pena lançada na linha “8”, visto que a data da prisão está 

condizente com o auto de prisão em flagrante juntado à fl. 478-v, de modo 

que a denúncia de fls. 477-v/478 contém mero erro material.

 Referido dado é corroborado pelos extratos em anexo a presente 
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decisão, que demonstram que o auto flagrancial foi distribuído em 

22.02.2012, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Isto posto, indefiro a retificação requestada pela defesa, por não 

constatar qualquer irregularidade no cálculo de pena à fl. 511, pelo que o 

homologo para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Por outro lado, defiro a juntada dos documentos e retificações das guias, 

nos moldes requestados pela defesa às fls. 512/513.

Oficie-se à Cadeia Pública solicitando o envio de eventuais certidões de 

remição de pena em nome do recuperando.

Com o aporte da certidão, acaso existente, ao cálculo atualizado de pena, 

com posterior vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pela defesa.

Na sequência, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231871 Nr: 9171-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Cardoso Meireles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14.495-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 231871

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 246, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240376 Nr: 3080-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 PROCESSO/CÓD. Nº 240376

Vistos etc.

Em que pese o pedido colacionado à fl. 86, ao compulsar detidamente os 

autos, não logrei êxito em localizar a decisão que nomeou o nobre 

causídico, Dr. Rafael Almeida Tamandaré Novaes, para atuar no presente 

feito, pelo que, à míngua de comprovação de sua nomeação, indefiro o 

pedido de fixação de honorários advocatícios.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do cálculo de 

pena à fl. 84, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 251194

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de EDIANE CARLA GOMES DE 

ALCANTARA.

Na data de 30 de outubro de 2017, realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime semiaberto, conforme fls. 39/40.

 Consta às fls. 89/90 decisão revogando a regressão cautelar da 

recuperanda, anteriormente determinada face aos descumprimentos 

registrados pelo monitoramento eletrônico, oportunidade em que este Juízo 

concedeu nova chance para que permanecesse no regime menos 

gravoso.

À fl. 119 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que a 

recuperanda permaneceu com sua tornozeleira desligada por mais de dez 

dias, a qual foi desativada pela unidade gestora.

Aportou à fl. 120 informação que a apenada cometeu novo crime no dia 

24.07.2018, motivo pelo qual sua regressão de regime cautelar foi 

determinada para o fechado, conforme fls. 121/122.

 Audiência de justificação à fl. 183.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pela 

recuperanda em audiência, e consequente retorno ao regime semiaberto, 

conforme fls. 192/193. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de 

prisão domiciliar à apenada, visto que possui dois filhos menores, que 

necessitam de seus cuidados.

O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela regressão definitiva do 

regime de cumprimento de pena da reeducanda para o fechado, de acordo 

com as fls. 185/190.

 É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pois bem, a apenada, segundo consta à fl. 124, supostamente cometeu 

novo delito de tráfico de drogas, no dia 24.07.2018, isto é, durante o 

cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto.

Consta, ainda, que a recuperanda permaneceu mais de dez dias com o 

aparelho de monitoramento desligado, antes da prática do novo delito, cuja 

ociosidade gerou o desligamento automático do aparelho pela Unidade de 

Monitoramento, visando evitar maiores dispêndios ao Poder Executivo, que 

custeia o referido sistema, de acordo com o ofício de fl. 119.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 18 de setembro de 2018, a 

recuperanda salientou que a tornozeleira eletrônica estaria desligada, em 

decorrência da prisão pelo novo delito praticado em 24.07.2018, bem como 

confirmou a prática do referido crime.

Nesse panorama, tenho como insuficiente a justificativa apresentada pela 

apenada, seja no tocante ao aparelho de monitoramento, porquanto a 

Unidade Gestora consignou que a tornozeleira eletrônica estava desligada 

desde 10.07.2018 (fl. 119), isto é, antes do novo crime, seja porque 

estava ciente da condição de “não cometer novo crime ou contravenção 

penal”,

 Ora, é evidente que a recuperanda não hesitou em retornar à prática de 

condutas delitivas, inclusive praticou novo crime mesmo depois deste 

Juízo acolher sua justificava anterior, apresentada em face de suas 

transgressões relativas ao recolhimento domiciliar e utilização da 

tornozeleira eletrônica, conforme fls. 89/90, demostrando-se inapta ao 

retorno do convívio social, uma vez que o regime extramuros para 

cumprimento de pena não se evidenciou adequado e eficiente para coibi-la 

de praticar novos crimes.

 Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é 

admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato 

doloso praticado, com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido 

acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, 

trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

 Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do 

cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena 

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 

processo penal instaurado para apuração do fato.
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Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por 

outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, 

de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso 

(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade 

concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao 

semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente 

para o fechado. (...)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O 

cometimento de fato definido como crime doloso, durante o cumprimento 

da pena de reclusão em regime semiaberto, justifica a regressão cautelar 

do regime prisional inicialmente fixado. II - A configuração da falta grave 

independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. III - 

Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 229109/PE (2011/0308652-0), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REFORMA DA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO 

PARA O FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU AS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS À PROGRESSÃO PARA O REGIME 

INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO 

CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu, 

injustificadamente, descumpre as condições impostas à progressão para 

o regime semiaberto, ao não comparecer no estabelecimento prisional, 

comete falta grave, a implicar na regressão para o regime fechado. 2. A 

Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória para efeito de viabilizar a regressão regimental, 

bastando que o reeducando tenha, no curso da execução, perpetrado 

novo crime doloso, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo falar-se, 

outrossim, em afronta ao princípio da presunção de inocência 

(precedentes do STF). (Agravo de Execução Penal nº 47941/2012, 2ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Alberto Ferreira de Souza. j. 21.11.2012, 

unânime, DJe 28.11.2012).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da falta grave, segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AO AGENTE 

PENTIENCIÁRIO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - 

RECONHECIMENTO - TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE EVENTUAIS 

BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE E NÃO DA 

DECISÃO QUE A RECONHECEU. 01. Comete falta grave o apenado que 

não obedece e não respeita o agente penitenciário, bem como pratica atos 

de indisciplina, a teor do disposto no art. 50 , VI , da LEP . 02. O marco 

inicial para contagem do prazo para efeitos de concessão dos benefícios 

previsto na Lei de Execução Penal deve ser a data do cometimento da 

falta grave e não a da decisão que a reconheceu. (TJ-MG - Agravo em 

Execução Penal : AGEPN 10713090919984001 MG, data do julgamento: 

Relator: Fortuna Grion). (Destaquei).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o 

presente tema:

Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 

do cometimento dessa infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena da recuperanda 

EDIANE CARLA GOMES ALCANTARA, do semiaberto para o fechado ante 

a prática de fato definido como crime doloso.

Por outro lado, quanto ao novo pedido de prisão domiciliar, considerando 

que o quadro fático relatado nos autos não sofreu qualquer alteração, não 

sendo recomendável no presente caso sua concessão, indefiro, 

novamente, o pleito da defesa, nos mesmos termos consignados na 

decisão de fls. 163/164.

Converto a pena restritiva de direito relativa à guia de fl. 196, visto que 

incompatível com o regime fechado, com supedâneo no art. 44, §5º, do 

Diploma Penal.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor da recuperanda.

Após, remetam-se os autos ao Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Cáceres.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 69/2018/DF/NMA Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Nova Mutum, 

Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas 

atribuições legais,RESOLVE:RETIFICAR a Portaria N. 68/2018/DF/NM, que 

nomeou MARIANA GONÇALVES DE FREITAS, portadora do RG 

5943122/SSP-GO e CPF n. 048.828.561-58, para exercer, em comissão, o 

cargo de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Terceira 

Vara da Comarca de Nova Mutum, onde lê-se “a partir da Assinatura do 

Termo de Posse e Exercício”, leia-se “a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da 

publicação desta”.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nova 

Mutum-MT, 7 de dezembro de 2018.LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI          

table

 PORTARIA N. 69/2018/DF/NM

A Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, e 

uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria N. 68/2018/DF/NM, que nomeou MARIANA 

GONÇALVES DE FREITAS, portadora do RG 5943122/SSP-GO e CPF n. 

048.828.561-58, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Terceira Vara da Comarca de 

Nova Mutum, onde lê-se “a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício”, leia-se “a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, 

que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta”.

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

Nova Mutum-MT, 7 de dezembro de 2018.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002539-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (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 1002539-45.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de Notificação Judicial formulado por MONSANTO DO BRASIL 

LTDA, em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos. A notificação tem o fito de apenas prevenir responsabilidade e 

resguardar direitos, motivo pelo qual entendo que, em razão dos 

argumentos expostos na exordial, preenche os requisitos para a 

concessão pleiteada, de maneira que DEFIRO o pedido inicial, eis que bem 

instruída. Assim, NOTIFIQUEM-SE conforme requerido, entregando-se aos 

notificados cópia da petição inicial. Feita a devida notificação, DETERMINO 

que, após decorridas quarenta e oito (48) horas, sejam os autos 

entregues à parte independentemente de traslado, na forma do artigo 729, 

do Código de Processo Civil. As baixas de praxe deverão ser efetivadas. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 3602-64.2014.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido da Silva & Cia Ltda., Wang Brasil 

Maquinas e Equipamentos Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço da executada WANG BRASIL 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 08.671.846/0001-65), 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96309 Nr: 3948-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Alzira de Paula Pacheco - ME, 

Elizandra Alzira de Paula Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço da executada ELIZANDRA 

ALZIRA DE PAULA PACHECO ME (CNPJ: 19.017.398/0001-05), somente 

pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

intime-se o exequente para requerer o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33788 Nr: 118-85.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Daniel Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta da 

última declaração de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

No que se refere ao pedido de SERASAJUD, DEFIRO a inclusão do nome 

do executado nos cadastros de inadimplentes, através do Sistema 

SERASAJUD, vez que tal possibilidade encontra resguardo no artigo 782, 

§ 3°, do CPC, bem como tal providência não está em conflito com direitos 

fundamentais dos executados.

No mais, indefiro o pedido de restrição via Renajud, pelo fato de ser 

encontrada a restrição em (fl. 320). Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar endereços para a localização do 

veiculo, sob pena de baixa da restrição veicular.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 2733-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Trindade de Oliveira, Ely Trindade da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço da executada MARCIA 

TRINDADE DE OLIVEIRA (CPF: 013.790.811-30), somente pelos órgãos 

conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

intime-se o exequente para requerer o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110370 Nr: 6132-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veraldo Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR 74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do exequente que tentou diligenciar acerca do 

endereço do executado, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço do executado VERALDO CASTRO 

(CPF: 004.883.898-52), somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do executado, 

intime-se o exequente para requerer o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 1223-34.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terbio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço do executado TERBIO LUIZ DE 

OLIVEIRA (CPF: 355.790.990-53), somente pelos órgãos conveniados do 
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E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

intime-se o exequente para requerer o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49721 Nr: 798-31.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Délcio Antônio de Oliveira - 

OAB:MT 4050-B, Edegar Stecker - OAB:DF 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta da 

última declaração de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42819 Nr: 2186-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Modulo Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 102, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 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):

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 1895-32.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me, Reginaldo 

Antonio Molossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Embargada, por seus advogados, para 

apresentar Contrarrazões aos Embargos Infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75415 Nr: 3971-92.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL BATISTA DA CRUZ

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida pelos correios com a 

informação: "não procurado" , conforme fls. 100, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103405 Nr: 2384-93.2017.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderurgicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51275 Nr: 2308-79.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Klauch Maito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Picoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84231 Nr: 1544-54.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela dos Santos Andrade
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Merener, Associação de Grupos 

Solidários - AGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Stumm - OAB:RS 

25.056

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerida Rudimar Mergener, 

na pessoa do seu advogado, para que providencie a citação da 

Denunciada à Lide Associação de Grupos Solidários - AGS, no prazo de 

05 (cinco)dias, observando-se que, no mesmo prazo, providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 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):

 Cod. Proc.: 74835 Nr: 3372-56.2013.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Matschinske (Espólio), Adilson 

Matschinske, Ilson Matschinske (Espólio), Adilson Matschinske, Margrit 

Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 113/128, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a 

expedição: a) de nova Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o 

pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 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):

 Cod. Proc.: 49721 Nr: 798-31.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Délcio Antônio de Oliveira - 

OAB:MT 4050-B, Edegar Stecker - OAB:DF 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para se manifestar sobre as informações oriundas da Receita Federal, 

arquivadas em pasta própria e que serão disponibilzados apenas para os 

procuradores habilitados nos autos, para vistas no balcão da secretaria 

da vara.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54259 Nr: 1745-51.2012.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS(C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107, Edemar J. Rodrigues Junior - OAB:7044-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, para que tome ciência acerca do 

desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) dias para 

extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46790 Nr: 2213-83.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uggeri Agropecuária Ltda, Alcindo Uggeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o deferimento da expedição de Mandado de Averbação de 

servidão administrativa ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA ROIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010125-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA ROIO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Sendo assim, opino pelo 

indeferimento do pedido de id. n. 8133794, um vez que não se vislumbra 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento da Reclamante e aquela aposta nos 

documentos apresentados pelo Reclamado são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Elisangela 

Aparecida Roio em desfavor de Banco do Brasil S.A. 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, 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 
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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. Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por débitos 

que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com este. 

No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio de proposta de abertura de conta corrente, contrato de adesão a 

produtos e serviços devidamente assinadas pela Reclamante, bem como 

de cópias dos seus documentos pessoais e comprovante de endereço, o 

que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

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.). Há de 

se anotar, entrementes, que não houve impugnação específica dessas 

informações, oportunidade que a Reclamante teria para se opor as 

informações e documentos apresentados pelo Reclamado. Quanto ao 

débito, 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, desta forma, a negativação do nome da Reclamante 

não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu 

direito. 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. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino, ainda, pela revogação da decisão que antecipou em 

parte os efeitos da tutela (id. n. 6506146). Submeto os autos 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, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 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, 3 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAILTON GUIA DA SILVA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000764-92.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.148,59 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAILTON GUIA DA 

SILVA Endereço: avenida das andorinhas, 02, centro, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, - DE 992/993 A 1210/1211, 

VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 Senhor(a): MAILTON 

GUIA DA SILVA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 

14:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-83.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO GOULART BARCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUCATAO 3R RECICLAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010069-83.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.450,00 ESPÉCIE: 
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[DIREITO CIVIL, TÍTULOS DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL JOAO GOULART 

BARCELLOS Endereço: Rua DOS INGAZEIROS, 1461, N APARTAMENTO 

303 3º ANDAR, JARDIM DAS ORQUIDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A POLO PASSIVO: Nome: SUCATAO 3R 

RECICLAGEM LTDA - ME Endereço: Avenida DOS BEIJA FLORES, 405 N, 

Contaseg Acessoria Contábil, Ao lado da Ortobom, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): MANOEL JOAO GOULART 

BARCELLOS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 31/01/2019 Hora: 

16:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000377-14.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA DO AMPARO DA 

CONCEICAO Endereço: Rua das Sete Copas, 2174W, Jardim Imperial, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE 

BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: M. DE C. ALMEIDA 

COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME Endereço: RUA RIO GANGES, 580, 

NOVO RIACHO, CONTAGEM - MG - CEP: 32280-380 Senhor(a): MARIA DO 

AMPARO DA CONCEICAO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/01/2019 Hora: 14:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA NUNES JANSEN (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:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 
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MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000942-75.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.564,78 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIZANIA NUNES 

JANSEN Endereço: Rua 01, 2551, lote 11, quadra 06, Residencial Novo 

Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, Salas 101/106, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - DF21924 Senhor(a): ELIZANIA 

NUNES JANSEN Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 

13:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PAVANI TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

CARTORIO REGO LOUREIRO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000616-81.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.065,21 ESPÉCIE: 

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: LUCAS PAVANI TREVISAN Endereço: RUA DAS ROSAS, 

1342, N, JARDIM DAS ORQUIDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO 

- MT10262/B POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 3209, 1 ANDAR- PREDIO JOAO DIAS, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Nome: CARTORIO REGO 

LOUREIRO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS Endereço: Rua XV de 

Novembro, 35, Centro, COLÔNIA LEOPOLDINA - AL - CEP: 57975-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT0013245S-A Senhor(a): LUCAS PAVANI TREVISAN Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 15:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de 

dezembro 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 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001492-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (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 NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001492-36.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[PERDAS E DANOS, SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, PROVAS]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) 

POLO ATIVO: Nome: SONIA GOMES DA SILVA Endereço: RUA DAS 

IMBURANAS, 1968, W, RESIDENCIAL VITORIA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: IVONIR ALVES DIAS - 

MT0013310S, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - MT0018701A POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 2o ANDAR, 

AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-920 Senhor(a): SONIA GOMES DA SILVA Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 21/01/2019 Hora: 15:20 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R ZANON FRANCHISING LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001488-96.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 22.750,00 ESPÉCIE: 

[FRANQUIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: LEONARDO MARQUES DOS SANTOS Endereço: Rua das 

Bromélias, 1376W, Jardim Residencial dos Ipês, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: R ZANON FRANCHISING LTDA. 

Endereço: AVENIDA BADY BASSITT, 4121, Sala 08 - Vila Imperial, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15015-700 Senhor(a): 

LEONARDO MARQUES DOS SANTOS Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/01/2019 Hora: 15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro 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 
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“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: 1000588-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES CLEBER DE CASTRO FREITAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000588-16.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.132,53 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: JONES CLEBER DE CASTRO 

FREITAS Endereço: RUA DUZENTOS E VINTE E QUATRO, 17, quadra 73, 

setor 02, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-220 Senhor(a): INGRIT C. 

DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/01/2019 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000585-61.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.752,62 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: LUCIANO ALVES DA SILVA 

Endereço: RUA MARECHAL ZENÓBIO DA COSTA, Rua E, quadra 80, lote 

19, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-140 

Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 16:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de dezembro 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 297 de 452



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: 1000381-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE SOUSA PEREIRA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000381-17.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.413,38 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JANETE DE SOUSA 

PEREIRA Endereço: rua das aroeiras, 1960, jardim imperial, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A 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): JANETE DE SOUSA 

PEREIRA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 

13:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON LAMENHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000498-08.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE WELLINGTON 

LAMENHA DE LIMA Endereço: QUADRA F LOTE 17, S/N, RUA SEM 

DENOMINAÇÃO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): JOSE WELLINGTON LAMENHA DE LIMA Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 16:20 Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 02/10/2018 Hora: 17:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000489-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA BOTELHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000489-46.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.927,38 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE 

BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A POLO PASSIVO: Nome: NILZA BOTELHO DA SILVA 

Endereço: Avenida dos Pombos, 1989 W, Residencial Beija Flor, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 

16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR ESTEVAO CELLA (REQUERENTE)

FLAVIO JOAO CELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000479-02.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.590,00 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FLAVIO JOAO CELLA Endereço: Rua 

dos Hibiscos, 1878W, Residencial dos Ipês, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nome: ODIR ESTEVAO CELLA Endereço: Fazenda Amizade 

sem Fronteira, 0, Segunda Etapa, Zona Rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: Avenida das Araras, 654 W, Nossa Senhora Aparecida, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): FLAVIO JOAO CELLA e 

outros Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 

17:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE JACASENO REGIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000477-32.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 882,05 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE 

BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A POLO PASSIVO: Nome: LUIZ HENRIQUE JACASENO REGIS 

Endereço: Rua das Primaveras, 1330, W, Colina I, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 17:20 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 7 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LOPES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000476-47.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.000,34 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE 

BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A POLO PASSIVO: Nome: CARLOS LOPES FERREIRA 

Endereço: Avenida dos Beija Flores, 405, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 17:30 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de 

dezembro 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA BORSATTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000475-62.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 524,64 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: TAINA BORSATTO DA SILVA 

Endereço: Rua E, ap. 2, Bairro Bela Vista, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 17:40 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINFRONIO RAMOS DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000473-92.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.195,78 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: SINFRONIO RAMOS DA SILVA 

JUNIOR Endereço: Rua das Sucupiras, 1103, Jardim das Orquideas, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

17:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro 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 
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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: 1000472-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER XAVIER TIMOTEO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000472-10.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.530,39 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: FAGNER XAVIER TIMOTEO 

Endereço: Rua dos Guarantãs, Quadra K, Lote 02, Primavera III, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

17:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência proposta por Onilda Aparecida da Silva em 

desfavor de Estado de Mato Grosso e Município de Santa Rita do Trivelato. 

A parte Autora noticiou nos autos o descumprimento da medida 

liminarmente deferida, requerendo o bloqueio de valores para custeio do 

tratamento. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e Decido. No que concerne ao pedido de bloqueio de valores, 

assim dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil: “Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Da 

análise do supratranscrito dispositivo, percebe-se que pode o julgador 

determinar, como medida necessária à efetivação da tutela específica ou à 

obtenção do resultado prático equivalente, o bloqueio ou arresto de 

valores depositados em conta corrente da parte demandada, adotada em 

face da urgência e imprescindibilidade da disponibilização do almejado, 

revela-se medida legítima, válida e razoável. Desta feita, é lícito ao 

julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais 

adequado para tornar efetiva a tutela. Outrossim, diante da situação fática, 

é certo que a desídia do Ente Estatal frente ao comando judicial emitido 

pode resultar em grave lesão à saúde da parte Requerente. Ademais, 

tenho que oportuna a transcrição das disposições insertas nos artigos 6.º 

e 196 da Constituição Federal: “Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.” “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” A Constituição Brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso concreto, 

verifica-se que o Estado, não cumpriu com efetividade o comando judicial 

para atendimento do determinado nos autos em sede de antecipação de 

tutela. Destarte, diante do quadro fático, a não disponibilização do 

medicamento/tratamento adequado à Autora põe em risco os direitos 

fundamentais à saúde ou à vida, devendo ser determinado o arresto ou o 

bloqueio de valores depositados em conta corrente, como forma de 

providenciar a esta o resultado prático equivalente ao da tutela que lhe 

fora deferida. É irrelevante, neste aspecto, seja o Requerido pessoa 
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física, jurídica, ou Ente Estatal, vez que a ninguém é dado afrontar 

princípios constitucionais de tamanha relevância, muito menos ao 

argumento de se estar optando pela primazia de princípios de Direito 

Financeiro ou Administrativo. 1. Diante do exposto, com fulcro nos fatos e 

fundamentos jurídicos supracitados e ante a urgência do caso, 

DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

conforme orçamento de menor custo (ID 16849389) da conta do Estado de 

Mato Grosso, inscrito no CNPJ nº. 04.441.389/0001-61, o que se dará por 

meio do Sistema Bacenjud, considerando a complexidade da demanda. 2. 

Sem prejuízo do bloqueio acima determinado, intime-se novamente o 

Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde para que no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, efetuem o cumprimento da obrigação, sob pena de liberação do 

valor penhorado em favor da parte Requerente para pagamento do 

medicamento/tratamento. 2.1. Na mesma oportunidade, intimem-se o 

Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde, quanto ao conteúdo da penhora realizada. 

Transcorrido “in albis” o prazo acima assinalado no item “2” desta decisão, 

e não sendo tomada nenhuma atitude por parte do Ente Público, 

retornem-me os autos imediatamente conclusos para apreciação do 

pedido de liberação de valores. Por fim, intime-se a parte Requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dia, colacionar aos autos, novamente, o documento 

contido no Id. 16849389, eis que o próprio se encontra ilegível. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de dezembro de 2018. Ana Helena Alves Porcel 

Ronkoski Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE PAMELLA PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000471-25.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.703,95 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE 

BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A POLO PASSIVO: Nome: LORRAYNE PAMELLA PEREIRA 

SILVA Endereço: Rua das Arapongas, 1144, Apt. 01, Quadra 108, Lote 

19, Jardim das Orquídeas, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 17:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000496-38.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILEUSA DA 

CONCEICAO Endereço: NOVA MUTUM, S/N, RUA DOS PALMITOS, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A POLO PASSIVO: Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, - DE 

992/993 A 1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

Senhor(a): EDILEUSA DA CONCEICAO Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/01/2019 Hora: 14:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 
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estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000495-53.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILEUSA DA 

CONCEICAO Endereço: NOVA MUTUM, S/N, RUA DOS PALMITOS, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A POLO PASSIVO: Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, - DE 

992/993 A 1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

Senhor(a): EDILEUSA DA CONCEICAO Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000494-68.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILEUSA DA 

CONCEICAO Endereço: NOVA MUTUM, S/N, RUA DOS PALMITOS, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A POLO PASSIVO: Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, - DE 

992/993 A 1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

Senhor(a): EDILEUSA DA CONCEICAO Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/01/2019 Hora: 14:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 
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suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000493-83.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILEUSA DA 

CONCEICAO Endereço: NOVA MUTUM, S/N, RUA DOS PALMITOS, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A POLO PASSIVO: Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, - DE 

992/993 A 1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

Senhor(a): EDILEUSA DA CONCEICAO Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/01/2019 Hora: 15:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FALABRETTI (REQUERENTE)

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:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000456-56.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.148,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLAUDIR FALABRETTI Endereço: av beija flores, 0, jardim das 

orquideas, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A, PAULO 

DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA JORNALISTA 

ROBERTO MARINHO, 85, 3 ANDAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04576-010 Senhor(a): CLAUDIR FALABRETTI Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 15:20 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 
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independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SOUZA DE AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001199-03.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.055,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CRISTIANO SOUZA DE AVELAR Endereço: RUA DAS ACEROLAS, 

S/N, JARDIM IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): CRISTIANO 

SOUZA DE AVELAR Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 

15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE ARRUDA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001192-11.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.055,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CARMEM DE ARRUDA ASSIS Endereço: RUA DOS GUARANTAS, 

2238, PARQUE DO SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - 

MT0016250A POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): CARMEM DE 

ARRUDA ASSIS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 

15:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 306 de 452



do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 4 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ANTONIA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001191-26.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.055,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSINEIDE ANTONIA DE SA Endereço: RUA DOS COQUEIROS, S/N, 

QD 12, FLOR DE PEQUI, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - 

MT0016250A POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): ROSINEIDE 

ANTONIA DE SA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 

16:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 4 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIDE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000070-60.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.499,78 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALDEIDE DE LIMA SOUZA Endereço: Rua dos Mamoeiros, 0, 

Residencial dos Beija Flores, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: 

Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, 3209, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

Senhor(a): ALDEIDE DE LIMA SOUZA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/01/2019 Hora: 16:20 Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/06/2017 Hora: 14:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 
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acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 4 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DA SILVA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000901-11.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.387,46 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIRLEI PEREIRA DA 

SILVA Endereço: Rua Seringueiras, S/N, quadra Q, lote 20, Altos da 

Colina, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/n, s/n, Prédio Prata, 4 andar, Vila Yara, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-900 Senhor(a): SIRLEI PEREIRA DA SILVA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 16:30 Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 08/05/2018 Hora: 17:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 4 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000902-93.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.385,08 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO 

DOMINGOS DA SILVA Endereço: Rua 03, 138, quadra H, lote 19, Res. 

Novo Horizonte I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O 

POLO PASSIVO: Nome: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Endereço: AVENIDA CESÁRIO ALVIM, 2209, 

- DE 2877/2878 A 4312/4313, BRASIL, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 

38400-696 Senhor(a): ANTONIO DOMINGOS DA SILVA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 17:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 4 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA LOYANE RODRIGUES MANDU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LEOPOLDO DA MATTA NEPOMUCENO OAB - SP154067 

(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 DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000905-48.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.603,88 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BRIGIDA LOYANE 

RODRIGUES MANDU Endereço: Rua 04, 02, lote 01, quadra 01, Res. Novo 

Horizonte I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O POLO 

PASSIVO: Nome: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. 

Endereço: ALAMEDA DOS MARACATINS, 659, - DE 343 A 771 - LADO 

ÍMPAR, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04089-011 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: MARCELO LEOPOLDO DA MATTA NEPOMUCENO - 

SP154067 Senhor(a): BRIGIDA LOYANE RODRIGUES MANDU Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 17:20 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 4 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-76.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (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 
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INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010214-76.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 23.881,51 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CONSÓRCIO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CARLOS JOSE DE 

SOUZA Endereço: Rua DOS XAXINS, QUADRA M, LOTE 6, RESIDENCIAL 

DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: LUAN DE MORAES WIECZOREK - MT0021694A 

POLO PASSIVO: Nome: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA 

Endereço: AVENIDA DOS CANARIOS, 551W, LOJA, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Endereço: Avenida SENADOR ROBERTO 

SIMOSEN, 304, - DE 251/252 A 1009/1010, SANTO ANTONIO, SÃO 

CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09530-401 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERIDO: RICARDO TURBINO NEVES - MT0012454A, JOAO PAULO 

MORESCHI - MT0011686A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - MT0009708S Senhor(a): CARLOS JOSE DE 

SOUZA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 

17:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 4 de dezembro 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA NUNES JANSEN (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:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (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 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1000942-75.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

11.564,78 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELIZANIA NUNES JANSEN Endereço: Rua 01, 2551, lote 11, quadra 

06, Residencial Novo Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, Salas 101/106, 

ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - DF21924 Senhor(a): 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDO À CITAÇÃO para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, 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, assim como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 13:00 MEDIDA 

LIMINAR: Vinculado a disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. 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. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. 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. NOVA MUTUM, 3 de dezembro 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PAVANI TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

CARTORIO REGO LOUREIRO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1000616-81.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

10.065,21 ESPÉCIE: [ASSINATURA BÁSICA MENSAL, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCAS PAVANI TREVISAN Endereço: 

RUA DAS ROSAS, 1342, N, JARDIM DAS ORQUIDEAS, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: FERNANDO 

HENRIQUE MAZO FAVERO - MT10262/B POLO PASSIVO: Nome: OI 

MÓVEL S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209, 1 ANDAR- 

PREDIO JOAO DIAS, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

Nome: CARTORIO REGO LOUREIRO REGISTRO DE TITULOS E 

DOCUMENTOS Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, COLÔNIA 

LEOPOLDINA - AL - CEP: 57975-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A 

Senhor(a): REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, CARTORIO REGO LOUREIRO 

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e 

PROCEDO À CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

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, assim 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 21/01/2019 Hora: 15:00 MEDIDA LIMINAR: Vinculado a disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

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. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva carta de 

preposição e demais atos constitutivos, sob pena de revelia. 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. NOVA MUTUM, 7 de dezembro 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA LOYANE RODRIGUES MANDU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LEOPOLDO DA MATTA NEPOMUCENO OAB - SP154067 

(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 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1000905-48.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

10.603,88 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: BRIGIDA LOYANE RODRIGUES MANDU Endereço: Rua 04, 02, lote 

01, quadra 01, Res. Novo Horizonte I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - MT16216/O-O POLO PASSIVO: Nome: DISTRIBUIDORA JAFRA DE 

COSMETICOS LTDA. Endereço: ALAMEDA DOS MARACATINS, 659, - DE 

343 A 771 - LADO ÍMPAR, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04089-011 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARCELO LEOPOLDO DA 

MATTA NEPOMUCENO - SP154067 Senhor(a): REQUERIDO: 

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e 

PROCEDO À CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

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, assim 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 28/01/2019 Hora: 17:20 MEDIDA LIMINAR: Vinculado a disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

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. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva carta de 

preposição e demais atos constitutivos, sob pena de revelia. 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. NOVA MUTUM, 4 de dezembro de 2018. (Assinado 
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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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-76.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (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 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 8010214-76.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 23.881,51 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CONSÓRCIO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CARLOS JOSE DE SOUZA Endereço: Rua DOS XAXINS, QUADRA 

M, LOTE 6, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUAN DE MORAES 

WIECZOREK - MT0021694A POLO PASSIVO: Nome: MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Endereço: AVENIDA DOS 

CANARIOS, 551W, LOJA, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

Endereço: Avenida SENADOR ROBERTO SIMOSEN, 304, - DE 251/252 A 

1009/1010, SANTO ANTONIO, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 

09530-401 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: RICARDO TURBINO NEVES 

- MT0012454A, JOAO PAULO MORESCHI - MT0011686A ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MT0009708S 

Senhor(a): REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/01/2019 Hora: 17:30 , 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. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. 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 NOVA MUTUM, 4 de dezembro 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FENSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR E AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO PROCESSO n. 1001806-79.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 

38.160,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, LITISCONSÓRCIO E ASSISTÊNCIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANDERSON FENSKE 

Endereço: Zona Rural, CHACARA NOVA MORADA, Zona Rural, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

WALLISON KENEDI DE LIMA - MT0016704A POLO PASSIVO: Nome: E. L. T. 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Endereço: AVENIDA MÁRIO 

CORREA, 216, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-140 Nome: BANCO 
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LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3525-BRMT, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78005-300 Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 1233, CIDADE VERDE, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-100 Nome: LOJAS RIACHUELO SA Endereço: RUA LEÃO XIII, 

JARDIM SÃO BENTO, SÃO PAULO - SP - CEP: 02526-000 Nome: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Endereço: RUA RONEY 

HENRIQUE HEIDERSCHEIDT, S/N, CONDOMINIO EMPRESARIAL - SALA A, 

BREJARÚ, PALHOÇA - SC - CEP: 88133-515 Nome: FINANCEIRA ITAU CBD 

S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 1233, CIDADE VERDE, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-100 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA 

MARI - MT0003056A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT0003056A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CLAUDIO 

MANOEL SILVA BEGA - PR0038266A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO ITAUCARD S/A, LOJAS 

RIACHUELO SA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDO À CITAÇÃO para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, 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, assim como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 16:00 MEDIDA 

LIMINAR: Vinculado a disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. 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. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. 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. NOVA MUTUM, 7 de dezembro 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.

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILDA PALMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para impugnar as contestações 

oferecidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Xavantina, 07 de 

dezembro de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010414-19.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDAIRA VIEIRA WEBBER (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o Oficial de Justiça não 

logrou êxito na tentativa de penhora (Id. 16944281), encaminho intimação 

ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens da executada 

passíveis de penhora ou requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente 

que extrapolado o prazo sem manifestação os autos serão arquivados por 

inércia da parte. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 7 de 

dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010228-25.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista os alvarás expedidos (Ids. 

16948022 e 16948019), encaminho intimação para ciência da parte 

requerida, ficando ciente que os autos aguardarão manifestação pelo 

prazo de 10 (dez) dias, nada sendo requerido os autos serão arquivados. 

O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 7 de dezembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-06.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILHOMAR CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010098-06.2011.8.11.0012. REQUERIDO: SILHOMAR CASTRO DE 

OLIVEIRA REQUERENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Trata-se de Ação de Entrega de Coisa promovida 

por Silhomar Castro de Oliveira em face do Consórcio Nacional Honda 

Ltda. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamada realizou o 

depósito dos valores devidos (Id. 15542964). Ainda, a parte autora 

pugnou (Id. 15550409) pela expedição de alvará judicial para levantamento 

dos valores vinculados aos autos, informando os dados bancários: Titular: 

Michele Freitas Pereira, CPF: 016.615.921-20, Conta Corrente 14.735-4, 

Agência 1322-6, Banco do Brasil. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido Conforme delineado no relatório supra, não pairam 

dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito do exequente, visto 

que os valores já se encontram depositados. Sendo assim, 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. Neste diapasão, 

visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo executado, como 

consectário lógico a tal fato, momento se faz para extinção da presente 

execução frente à satisfação do débito. DISPOSITIVO Posto isso, opino, 

com base no artigo 924, inciso II, do NCPC, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo executado. Oficie-se ao 

Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim 

de que seja realizada a vinculação dos valores; em seguida, expeça-se o 

competente alvará de levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; o 

beneficiário deverá possuir poderes/autorização para levantamento dos 

valores. Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 07 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000844-84.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL DOIS RIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE QUADRILHAS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 7 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000902-88.2018.8.11.0044 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, manifestar-se quanto o aviso de recebimento acostado aos 

autos. Paranatinga/MT,7 de dezembro de 2018. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 28957 Nr: 1954-20.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues dos Santos

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66350 Nr: 156-14.2016.811.0044

 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: Antonia Geronima de Freitas

 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:

 VISTO,

Com o efetivo pagamento dos RPV’S expedidos nos autos, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para transferência dos valores depositados, à conta 

bancária indicada pela(o) patrona(a), uma vez que a(o) causídica(o) 

peticionante possui poderes para receber valores e dar quitação.

Em seguida, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente e por 

correspondência com aviso de recebimento (AR), para ciência do 

pagamento.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e 

ARQUIVEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60221 Nr: 640-63.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ferraza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-0/MT, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:19369/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte ré 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memoriais finais, nos termos 

do artigo 403, §3º, do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 314 de 452



Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-20.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE KREMER RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para indicar o endereço da pessoa jurídica Viação 

Xavante Ltda, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da r. decisão 

proferida no ID 16612010.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38226 Nr: 1450-14.2009.811.0023

 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: PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes, através de seus advogados, via 

diário eletrônico, da Decisão (FRAÇÃO), conforme segue: No caso em 

estudo verifico que não foram localizados bens em nome da empresa 

executada capaz de satisfazer integralmente o credito e não há indicação 

de bens a penhora por parte da devedora. Todavia, esses motivos não 

são suficientes, por si só, para autorizar a desconsideração da pessoa 

jurídica, se exige provas contundentes acerca do desvio de finalidade ou 

confusão patrimonial.Desta feita, compete à parte exequente demonstrar 

que a Pessoa Jurídica foi utilizada de forma irregular, para fins de desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94131 Nr: 4205-93.2018.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NETO DE AGUIAR BARBOSA, JOILSON 

DA SILVA PEREIRA, ARIEL DE JESUS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM CLEVERSON 

DORNELES SANTIAGO - OAB:24289/O, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063, GISELY RAMOS MAGALHAES - OAB:23.892/0, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, NÁDIMA THAYS DIAS DE 

MENDONÇA - OAB:21160, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados indiciados acerda da r. Decisão 

que REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDEU A LIBERDADE, 

mediante o cumprimento das medidas cautelares, previstas no artigo 319 

do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-07.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CAMARGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000252-07.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 96,90 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RONI CAMARGO RODRIGUES Endereço: Avenida Governador Júlio 

Campos, 727, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 3.000,00 (três mil reais) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 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). PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de dezembro 

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 
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“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: 1000174-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MONSSON (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))

 

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 PROCESSO n. 

1000174-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: ROSELI MONSSON Endereço: RUA PANAMA, 527, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 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: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de 

dezembro 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: 1000174-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MONSSON (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))

 

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 PROCESSO n. 

1000174-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: ROSELI MONSSON Endereço: RUA PANAMA, 527, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 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: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de 

dezembro 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010183-90.2010.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDOLIZETE MOTTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTAIR PERES MARTINS OAB - MT0010901A (ADVOGADO(A))

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO OAB - MT0010016A 

(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 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010183-90.2010.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 9.059,36 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÕES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111) POLO ATIVO: Nome: EDOLIZETE MOTTA DA SILVA Endereço: Rua 

DA SAUDADE, 98, INDUSTRIAL, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 

78520-000 POLO PASSIVO: Nome: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUCOES LTDA Endereço: Rua BARÃO DE MELGAÇO SALA, 103 

EDIFÍCIO BARÃO CENTER, 2.350, SL, 103 ED. BARÃO CENTER , PORTO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 INTIMAÇÃO: JOSE RIBEIRO JUNIOR, 

ADVOGADO DO AUTOR. 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. INT. 

PARA QUE MANIFESTE-SE QUANTO A PRECATÓRIA DEVOLVIDA E 

REQUERER O QUE DE DIREITO. 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, 7 de dezembro 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: 8010258-27.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. DOS PASSOS ZAMINHAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULVILAR ARTEFATOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

8010258-27.2013.8.11.0023 Valor da causa: R$ 13.560,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: L. L. DOS PASSOS ZAMINHAN - ME Endereço: Avenida PRINCIPAL, 

S/N, DISTRITO UNIAO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SULVILAR ARTEFATOS LTDA 

Endereço: Rua COLONIZADOR ENIO PIPINO,, 6865, Inexistente, SETOR 

INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 49129-999 INTIMANDO(A): L. L. 

DOS PASSOS ZAMINHAN - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala 

de Audiência de Instrução e Julgamento Data: 07/02/2019 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 94074 Nr: 4174-73.2018.811.0023

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEANDRO SOUZA PESSOA, MARINALVA ALVES 

TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIA KELLY OLIVEIRA DA CONCEIÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A, Fernanda Ventura dos Santos - OAB:25440/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4174-73.2018.811.0023

Código nº 94074

Intimem-se os querelantes para emendar/corrigir a procuração de fls. 

20/21, nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal (nome da 

querelada e menção do fato criminoso), no prazo de 15 (quinze) dias.

Suprida a falta, intimem-se as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora, para serem ouvidas, 

separadamente, sem a presença de seus advogados (artigo 520, do 

Código de Processo Penal).

Se depois de ouvir o querelante e o querelado, este Juízo achar provável 

a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na sua presença.

No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de 

desistência, a queixa será arquivada.

Sendo infrutífera a conciliação, conceda-se vista dos autos ao Ministério 

Público para eventual aditamento da queixa (artigo 46, § 2º, do Código de 

Processo Penal).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 06 de dezembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 107/2018-CNPar

O Excelentíssimo Senhor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO o Processo Seletivo para Estagiário de Ensino Médio e 

Superior desta comarca , aberto pelo Edital 11/2018 - DF.

RESOLVE:

 I – CONVOCAR o MM. Dr. Elmo Lamoia Moraes, Juiz de Direito e os 

servidores Marcela Oliveira Moraes, matricula Gestora Geral, , Fátima 

Cabral da Luz, matricula 4509, Auxiliar Judiciário, Diego Bomfim Ramos, 

matricula 33589, Estagiário, Dione Rosane Schock, matricula 8796, Auxiliar 

Judiciária, Mario Aparecido Presutto, matricula 8807, Auxiliar Judiciário, 

Flaviane Ribeiro de Matos, matricula 141396, Terceirizada, Andielli Souza 

Rodrigues, matricula 37100, Fernando Leopoldo Krauser, matricula 

208939, Terceirizado, Aline Pereira Barcelos, matricula 36621, Assessora 

Gabinete II, Rosa Gomes de Andrade, matricula 3016, Auxiliar Judiciário, 

Leonice Silva Ferreira, matricula 33205, Estagiária, para trabalhar como 

fiscais na aplicação das provas no dia 09 de Dezembro de 2018, das 

08:00 ás 11:00h., nas dependências da Escola São José.

 II – Serão concedidas horas compensatórias, em dobro aos convocados 

nesta portaria, devendo ser lançadas no Banco de Horas no Sistema SGP.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta à Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Pontes e Lacerda, 05 de Dezembro de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Edital

EDITAL 14/2018 - A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado da Comarca de Pontes e Lacerda torna público o 

gabarito preliminar das provas de nível médio e superior aplicadas no dia 

09/12/2018.

* O Edital n° 14/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000775-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENADIR MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000775-49.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GENADIR MARQUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL RELATÓRIO GENADIR MARQUES DA SILVA propôs a presente 

Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autor o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

observando para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar 

o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. , 26 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003072-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AUTO POSTO SAO PAULO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003072-29.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: AUTO POSTO SAO 

PAULO LTDA - ME Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 7 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003071-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

KATIA VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003071-44.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: WESLEY DA SILVA SOUSA REQUERIDO: 

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003073-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO SOARES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003073-14.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT 

RENOVAVEIS REQUERIDO: AGNALDO SOARES RIBEIRO Cumpra-se 

servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com nossas 

homenagens de estilo. , 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.02.2019, às 13h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001543-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.02.2019, às 13h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000769-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICE RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

14.02.2019, às 13h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001942-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.02.2019, às 14h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000749-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. L. (AUTOR(A))

D. A. L. (AUTOR(A))

R. P. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000749-51.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROSEANE PEREIRA LEMOS, DAVI ARRUDA LEMOS, LUCAS ARRUDA 

LEMOS RÉU: JAMES BARROS DE ARRUDA Vistos. Homologo o acordo 

celebrado entre as partes, acostada no ID n. 15171870, para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Expeça-se Termo de Guarda dos 

menores em favor da genitora. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 23 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))
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THAIS LIMA DA SILVA OAB - 052.889.771-35 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

14.02.2019, às 13h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002632-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITATIBA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WENDT OAB - RO4590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA TORRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1002632-33.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Intimo à parte requerente a 

fim de proceder o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: discriminação 

deve selecionar diligência e no campo: cedente deve selecionar Diretoria 

do Forum Cível de Cuiaba com o CNPJ:01267533/0001-05. E no campo 

bairro, selecionar: Centro. Para cumprimento do mandado de citação. 

Devendo juntar a guia eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos. 

Pontes e Lacerda, MT, 7 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002717-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO MARTINHO TIEGS OAB - MT8423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

VALDEIR DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1002717-19.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Intimo à parte requerente a 

fim de proceder o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: discriminação 

deve selecionar diligência e no campo: cedente deve selecionar Diretoria 

do Forum Cível de Cuiaba com o CNPJ:01267533/0001-05. E no campo 

bairro, selecionar: Centro. Para cumprimento do mandado de citação. 

Devendo juntar a guia eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos. 

Pontes e Lacerda, MT, 7 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CASSIANA DE JESUS CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000638-67.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSEFA CASSIANA DE JESUS CHAVES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Redesigno audiência de Instrução e Julgamento para 

o dia 06/02/2019 às 16hs. Intimem-se. Pontes e Lacerda, 5 de dezembro 

de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123619 Nr: 5200-10.2016.811.0013

 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): José Carlos de Amorim, JOSÉ VICENTE NUNES 

FERREIRA, Eva dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACASSIA MIRELLE MARTINS - 

OAB:106196 , fabio Ribas Terra - OAB:7.205, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

I - DO RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso move Ação Civil Pública por 

Ato de Improbidade Administrativa em face de Jose Vicente Nunes 

Ferreira, José Carlos de Amorim e Eva dos Santos Silva, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que:

“Em razão do oferecimento de denuncia anônima registrada pelo sistema 

de ouvidoria do Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, instaurou-se 

nesta 1a Promotoria de Justiça Cível de Pontes e Lacerda/MT o incluso 

Inquérito Civil n. 022/2015 (SIMP n. 002217-005/2015), cujo objeto versou 

sobre a pratica de atos de improbidade administrativa no âmbito do 

Munícipio de Pontes e Lacerda/MT. Em síntese, narrou a delação apócrifa 

que a então secretaria de fomento e agropecuária do Munícipio, a 

acionada EVA DOS SANTOS SILVA, no dia 30/08/2014, autorizara que um 

caminhão oficial pertencente a municipalidade efetuasse o transporte de 

grãos em prol do cidadão Primo Camilo Paglarini, produtor rural local, de 

Sapezal/MT ate a zona rural desta urbe. Com efeito, segundo a denuncia 

anônima, o frete em comento teria sido pago pelo munícipe com um cheque 

do Banco Sicredi (n. 000648), cujo valor nominal foi sacado pelo servidor 

que realizara o transporte da carga JOSE CARLOS DE AMORIM e entregue 

por este a EVA (fls. 07/08). De proemio, como de praxe, este Órgão 

Ministerial requisitou informações a municipalidade acerca do teor da 

irregularidade noticiada, tendo aportado ao feito o oficio 19/2015, subscrito 

pela agente improba EVA, acompanhado de documentos (fls. 12/25). Em 

suma, na vã tentativa de coonestar as ilegalidades perpetradas no ambito 

da pasta que era titular, EVA afirmou ao Ministerio Publico que de fato a 

municipalidade efetuara o transporte de grãos em beneficio de Primo. 

Aduziu a secretaria que o caminhao truck da prefeitura, Mercedes-benz 

Atego 2426, placas NPN-2375, no 19/08/2014 foi encaminhado ao 

Municipio de Vilhena/RO, para conserto. Como o cidadao citado solicitara 

um frete de milho de Sapezal/MT ate Pontes e Lacerda/MT, EVA decidiu 

autorizar que o motorista JOSE CARLOS, no retorno de Vilhena/MT, 

desviasse de seu caminho e fosse ate Sapezal/MT buscar a carga de 

milho de Primo, com o caminhao da prefeitura. Segundo a ex-secretaria, 

todo o frete teria sido realizado pelo Municipio sem qualquer onus 

financeiro para Primo, entretanto este, por livre espontanea vontade, havia 

pago uma gratificacao ao motorista JOSE CARLOS. Verificando a 

necessidade de aprofundamento das perquiricoes face a existencia de 

indicios de obtencao de vantagens nao previstas em lei por servidores 

publicos municipais, o Parquet instaurou o Inquerito Civil n. 022/2015, que 

serve de supedaneo a presente isagogica. Excelencia, qual nao foi a 

surpresa deste Orgao Ministerial, bastaram algumas oitivas dos envolvidos 

nesta Promotoria para se desvendar um plano inescrupuloso tracado 

pelos reus, que, de forma ousada e ardilosa, valendo-se inclusive 

falsificacao de documentos publicos, obtiveram vantagens pessoais 

indevidas, tudo em detrimento do patrimonio publico municipal. A esse 

passo, o primeiro inquirido nesta Unidade Ministerial foi o produtor rural 

Primo que, de plano, demonstrou que EVA mentira nas informacoes 

prestadas ao MPE, ou seja, falseara ideologicamente documento publico 

consubstanciado no oficio n. 19/2015, (fls. 12/13). Isso porque, ao 

contrario do que aduzido por EVA no citado oficio, o frete de graos nao 

fora mera benemerencia da então secretaria, mas sim havia sido “pago” 

pelo particular Primo, justamente por meio da cartula n. 000648, do Banco 

Sicredi, no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), conforme 

microfilmagem posta as fls. 151. Ademais, o munícipe em voga alardeou, 

de forma veemente, que algum servidor publico falsificara sua assinatura 

no documento que acompanhou o oficio de EVA ao MPE, intitulado “Ordem 

de Serviço” (fls. 15), ja que o visto ali aposto não partira de seu punho. 

Por outra ponta, afirmou que mais um documento apresentado por EVA ao 

Órgão Ministerial fora forjado, eis que, quando subscrevera o talão de 
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controle de horas trabalhadas de fls. 14, neste não estava escrito “frete 

isento”, ate porque o serviço havia sido pago. Além disso, Primo ainda 

bradou que, quando as ilegalidades vieram a tona, foi chamado por EVA a 

Secretaria, ocasião em que a chefe da Pasta lhe pediu “ajuda”, ou seja, 

que faltasse com a verdade caso fosse convocado pelo Ministério Publico 

para depor sobre os fatos”.

 Narra ainda que:

“Prosseguindo na analise da prova amealhada, na sequencia foram 

colhidas as declarações do servidor motorista JOSE CARLOS DE AMORIM, 

que, em síntese, confirmou que sacara na “boca do caixa” o cheque dado 

por Primo, fato este comprovado pela microfilmagem da cártula de fls. 151. 

Nesse contexto, JOSE CARLOS informou que, dos R$ 780,00 (setecentos 

e oitenta reais) por ele sacados, apoderou-se da quantia de R$ 300,00 

(trezentos reais), importe este que corresponderia ao valor de uma diaria 

paga pela prefeitura e, o restante, entregou ao então coordenador geral 

da Secretaria de Fomento e Agropecuária na Secretaria, o acionado JOSE 

VICENTE NUNES FERREIRA. Nota-se, pois, que sem maiores cerimonias, 

JOSE CARLOS confessou ao Parquet que recebeu vantagem pecuniária 

não prevista em lei, ou seja, reconheceu que se beneficiou indevidamente 

do valor de R$ 300,00, pago como contraprestação pelo frete de grãos 

ilegal e não a titulo de gratificação, como de forma embusteira havia 

informado EVA ao Ministério Público. Diante da gravidade dos fatos ja 

descortinados ate aquele momento, o Parquet requisitou algumas 

providencias a municipalidade, determinando ainda a notificacao de EVA e 

JOSE VICENTE para prestarem esclarecimentos (fls. 35/38). A primeira a 

ser inquirida foi EVA que, inicialmente, disse que a Secretaria Municipal de 

Fomento a Agropecuaria há anos presta servicos de gradeacao 

(preparacao do solo com o uso de trator) e frete, ambos efetivados com 

bens (maquinarios) pertencentes ao ente publico municipal. Segundo se 

apurou, essa cobranca era feita de forma inconstitucional, merce de nao 

existir lei municipal instituindo expressamente a referida taxa ou tarifa, 

tampouco outra norma estipulando suas caracteristicas fundamentais 

(fato gerador, aliquota, base de calculo, hipoteses de isencao etc.), 

porquanto os valores dos servicos executados pela municipalidade sao 

decididos em reuniao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentavel (CMDRS), sem a participacao do Chefe do Poder Executivo 

(vide fls. 58/94). Em razao disso, importa destacar que, colimando apurar 

sobredita irregularidade e adotar as providencias cabiveis, o Parquet 

instaurou um outro procedimento, o Inquerito Civil n. 011/2016, cuja 

portaria encontra-se fixada as fls. 298/301. Feita esta pequena digressao, 

retomando ao exame das declaracoes de EVA, verifica-se que esta 

confessou expressamente a perpetracao do delito de falsidade ideologica 

qualificado, pois, objetivando ludibriar o Ministerio Publico, reconheceu que 

faltou com verdade no oficio 19/2015 ao mencionar que o cheque dado 

pelo produtor Primo seria uma mera liberalidade ao motorista JOSE 

CARLOS, pois, de fato, a cartula representou verdadeira contraprestacao 

pecuniaria pelo frete de graos. Em sua defesa, de forma absolutamente 

mendaz, EVA alegou que o pagamento efetuado pelo produtor rural teria 

sido uma compensacao financeira ao motorista JOSE CARLOS, ja que ela, 

na condicao de secretaria, havia solicitado o pagamento de uma diaria ao 

citado servidor para buscar o caminhao oficial em Vilhena/RO, pedido este 

que havia sido negado pela prefeitura. Acontece, conspicuo Julgador, que 

nao bastasse já ter mentido uma vez, EVA voltou a mentir ao MPE quando 

de sua oitiva nesta Promotoria, pois elucidou-se a posteriori que ela jamais 

encaminhara pedido de diaria ao setor competente da municipalidade, 

conforme faz prova informacao prestado pelo chefe do Poder Executivo, o 

prefeito Donizete Barbosa do Nascimento as fls. 156, corroborada pela 

comunicacao interna subscrita pelo atual secretario de fomento a 

agropecuaria, Joao Bento Neto, as fls. 190. Nessa moldura, apesar de 

EVA asseverar que prefeitura a epoca nao estava fornecendo diarias aos 

servidores em razao da municipalidade enfrentar dificuldades financeiras, 

nota-se que tal afirmacao não passa de mais um logro propalado pela 

ex-secretaria, merce do fato de que o MPE pode apurar que, somente 

naquele ano de 2014, o Municipio de Pontes e Lacerda/MT concedeu 5 

(cinco) diarias para o motorista correu JOSE CARLOS, conforme relatorio 

de fls. 192”.

Por fim aduz que:

“O codemandado JOSE VICENTE NUNES FERREIRA, que a epoca dos fatos 

exercia as funcoes de coordenador geral da Secretaria de Fomento a 

Agropecuaria, tambem teve participacao decisiva em toda engrenagem do 

arranjo ilicito, pois, na qualidade de “braco direito” de EVA, emitiu e 

assinou documentos publicos fraudulentamente, tudo com o desiderato 

precipuo de enriquecer-se de maneira escusa. Ao ser inquirido nesta 

Unidade Ministerial, JOSE VICENTE confirmou que, estranhamente, varios 

documentos publicos que formalizaram o frete contratado pelo produtor 

rural Primo foram falsificados/adulterados/inutilizados, porem, de forma 

assaz inverissimil, apesar de tudo ter se passado na estreiteza de seu 

gabinete e de EVA, nao soube explicar quem teria encetado as condutas 

inconcessas. Alias, o que se viu – como soi acontecer nesses casos – e 

que JOSE VICENTE, na tentativa debalde de escapar a própria 

responsabilizacao, projetou toda a culpabilidade da anedota improba a sua 

superior, a ex-secretaria EVA. O que se constata claramente, nobre 

Julgador, a partir da oitiva de todos os envolvidos e de toda a prova 

documental carreada, e que os servidores publicos, dispondo de 

informações privilegiadas - pois sabiam que o caminhao da prefeitura 

estava em Vilhena/RO - entabularam um estratagema sordido visando 

locupletarem-se ilicitamente. E dizer: decidiram cobrar pelo frete valor 

inferior ao tabelado (R$ 2,00 o quilometro carregado ao inves do preco 

correto de R$ 3,00) e , assim, imaginaram que a empreitada ilicita passaria 

despercebida, posto que o Municipio ja pagaria de qualquer forma pelo 

combustivel do caminhao no trajeto Vilhena/RO a Pontes e Lacerda/MT. 

Logo, como Sapezal/MT dista aproximadamente 140km (cento e quarenta 

quilometros) de Comodoro/MT, que e caminho na volta Vilhena/RO a esta 

urbe, o trio de agentes improbos pensou que poderia embolsar 

impunemente o valor pago pelo produtor rural pelo transporte de graos. 

Por certo que da acao dos requeridos materializou-se o enriquecimento 

ilicito, tendo em vista que o valor pago pelo municipe Primo a titulo de frete 

contratado deveria ter chegado aos cofres publicos municipais, contudo 

isto nao ocorreu, pois o cheque emitido pelo produtor rural no valor de R$ 

780,00 (setecentos e oitenta reais) foi sacado no caixa da instituicao 

bancaria pessoalmente pelo motorista JOSE CARLOS, que repartiu a 

quantia com os asseclas EVA e JOSE VICENTE. Doutra banda, restou 

indubitavelmente demonstrado o dolo nas condutas dos agentes improbos, 

cabendo ressaltar os atos de extrema ousadia por eles perpetrados, 

porquanto foram capazes inclusive de forjar documentos publicos 

apresentados ao Ministerio Publico em sede de instrucao do referido 

procedimento extrajudicial, como alhures mencionado. Observa-se sabio 

Julgador que os requeridos agiram com evidente ma-fe em suas condutas, 

pois utilizaram-se indevidamente de bens publicos (combustivel e 

caminhao publicos), para auferir vantagem economica de terceiro que 

acreditou que estava pagando regularmente pelos servicos prestados 

pela municipalidade em seu favor. Outro fato importante, que corrobora o 

entendimento ministerial apresentado, e que a demandada EVA, temendo 

que viesse a tona as irregularidade perpetradas no ambito de sua 

secretaria, acabou por exonerar a servidora contratada (recepcionista) 

Rafaela da Silva Costa, quando esta descobriu toda empreitada ilicita ao 

conversar com o produtor rural Primo (fls. 147/150). Verifica-se que todas 

as alegacoes ministeriais estao alicercadas em amplo material probante, 

sendo solidificadas pelo fato de existir varias confissoes e contradicoes 

expressadas pelos reus em suas declaracoes”.

Juntou documentos que entendeu necessário.

Deu à causa o valor de R$ 1.153,66 (mil cento e cinquenta e três reais e 

sessenta e seis centavos).

Requereu o deferimento do pedido liminar, a notificação dos requeridos, o 

recebimento da denúncia, a citação dos requeridos e, ao final, a 

procedência dos pedidos contidos na peça preambular.

O pedido liminar foi deferido e os requeridos notificados, sendo que 

apresentaram defesa prévia. (Ref: 04, 11, 13 e 19)

Manifestação do Ministério Público em Ref: 24.

Recebida a inicial, os requeridos foram citados. (Ref: 27)

Contestação apresentada pelos requeridos José Carlos de Amorim e Eva 

Santos da Silva em Ref: 35 e Ref: 45.

Impugnação em Ref: 51.

Realizado audiência de instrução foi tomado o depoimento das 

testemunhas arroladas Primo Camilo Paglarini e Rafaela da Silva Costa, 

bem como realizada a oitiva dos requeridos Eva dos Santos Silva, José 

Carlos de Amorim e José Vicente Nunes Ferreira. (Ref: 206).

Alegações finais pelo autor em Ref: 214.

Alegações finais pelos requeridos em Ref: 225, 236 e 237.

É o relatório. Decido.

II – DO MÉRITO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

face de Jose Vicente Nunes Ferreira, José Carlos de Amorim e Eva dos 

Santos Silva em virtude de atos improbidade que importaram em 
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enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário municipal.

Prescreve o art. 37, XVI, ‘c’, da Carta Magna Brasileira, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (...)”

A Ministra Eliana Calmon ao relatar o Recurso Especial n. 1034511/CE 

julgado em 01.09.2009, em caso que serve de paradigma para o presente, 

asseverou que:

“A probidade administrativa é tratada na Constituição Federal em mais de 

um momento. Para ser mais precisa, são quatro os dispositivos 

constitucionais que versam explicitamente sobre a probidade do serviço 

público, dois deles na parte dos "Direitos Políticos", e os outros dois no 

Capítulo da "Administração Pública" e no Capítulo do Poder Executivo. 

Transcrevo-os:

 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 

mediante:

 (...)

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os 

prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 

moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 

candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência 

do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 

emprego na administração direta ou indireta.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 

suspensão só se dará nos casos de:

 (...)

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:

 (...)

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível.

 Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 

República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, 

contra:

(...)

V - a probidade na administração;

É evidente a preocupação do constituinte em resguardar a Administração 

Pública de condutas contrárias aos princípios norteadores da atuação 

estatal, que visa ao interesse público em detrimento de vantagens 

pessoais de seus agentes.

Consta dos autos que os requeridos realizaram o serviço de frete com o 

uso de veículo público Caminhão Truck da Prefeitura, Mercedes-Benz 

Atego 2426, placas NPN-2375, no 19/08/2014, que foi encaminhado ao 

Município de Vilhena/RO para conserto, transportando, no retorno, grãos 

do município de Sapezal - MT para esta urbe, fora dos procedimentos 

legais previstos em Lei, cobrando inclusive de forma clandestina valores 

inferiores ao previstos, causando prejuízo ao erário.

O valor do frete, fixado na data dos fatos em R$ 3,00 (três reais) o km 

rodado, a ser cobrado para os serviços em tela é sugerido ao Poder 

Executivo Municipal em reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CMDRS) – Pontes e Lacerda – MT, com previsão em 

Regulamentação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e da Câmara Técnica em consonância com a Lei N°. 

1.543/2014, que em seu art. 1º, ‘e’, prevê:

“Art. 1° - Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS), compete:

I – Assessorar o poder Executivo Municipal;

(...)

e. na fixação dos valores pecuniares referentes à prestação de serviços 

realizados pela Secretaria de Fomento a Agropecuária”.

Conforme confessado pelos requeridos o fato improbo ocorreu como 

descrito na peça preambular, descrevendo ainda os fatos como ato 

corriqueiro, fazendo referência diversas vezes a um ‘caixa de 

emergência’, usado para posterior reposição às contas do erário 

municipal.

Narrou a Ré Eva dos Santos Silva ao ser perguntada sobre o frete que:

“(...) quando eu assumi a secretaria, lá já existia um procedimento que a 

gente fazia fretes para produtores rurais de uma forma mais acessível, 

para o produtor, e... pela minha experiência, quando acabei de assumir, e 

o caminhão foi fazer uma revisão em Vilhena, e nesse período que o 

caminhão estava fazendo essa revisão, nós fomos procurados pelo 

produtor, e esse produtor queria que a gente aproveitasse a carona e que 

trouxéssemos um frete de milho para ele lá de campo de sapezal, campos 

de Júlio, um negócio assim, e nessa oportunidade a gente combinou e o 

motorista fez esse frete para ele que é um retorno do caminhão que já 

estava lá em Vilhena e a gente fez, assim, conforme acabei de citar de 

uma forma mais acessível pra ele porque já era o retorno”. (01min12seg – 

02min12seg)

Da análise dos autos, bem como dos depoimentos dos réus, não piram 

dúvidas quanto à veracidade dos fatos, podendo ser concluído que os 

réus em ato consciente e voluntário realizaram o serviço de frete com 

veículo público à revelia da lei desviando ainda os valores percebidos, vez 

que, como confirmado em depoimento, não destinaram tais valores aos 

cofres públicos.

Consta ainda em depoimento da Ré Eva dos Santos Silva que essa é uma 

prática usual e que por diversas vezes destinaram os recursos assim 

obtidos para uma gaveta existente na secretaria em questão para 

realização de reparos e emergências, sem qualquer auditoria ou 

autorização.

Destarte aduzir os réus Eva dos Santos Silva e Jose Vicente Nunes 

Ferreira que o valor do cheque que foi utilizado para pagamento do 

serviço ao réu José Carlos de Amorim e o restante destinado a reparos e 

medidas de urgência, nada disto foi comprovado; não foi comprovado no 

mínimo a reversão desses valores em benefício do erário municipal.

Não obstante restar provado que houve desvio desses valores pelos réus 

que tinham total conhecimento de suas condutas ilícitas, tem-se ainda de 

perquirir a quantia de vezes que houve tais desvios, vez que apontado 

que a prática era usual.

 Os réus praticaram atos que feriram a probidade administrativa e a 

boa-fé, desviando verbas oriundas de serviço de frete.

A improbidade administrativa é uma expressão que designa, tecnicamente, 

a chamada “corrupção administrativa”, que, sob diversas formas, promove 

o desvirtuamento da Administração Pública de seus fundamentos básicos 

de moralidade, afrontando os princípios da ordem jurídica do Estado de 

Direito.

Entre os atos que a configuram estão aqueles que importem em 

enriquecimento ilícito, no recebimento de qualquer vantagem econômica, 

direta ou indireta, em superfaturamento, em lesão aos cofres públicos, 

pela prática de qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições.

A Lei 8.429/1992 definiu basicamente três condutas como sendo 

caracterizadoras de atos de improbidade, quais sejam: aquelas que 

importam em enriquecimento ilícito (art. 9º); que causam prejuízo ao Erário 

(art. 10); e que atentem contra os Princípios da Administração Pública (art. 

11).

Após essas prescrições de natureza estritamente material, estipulou no 

art. 12 aquilo que intitulou de "Penas", as quais, dependendo da gravidade, 

consistem em: perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e 

ressarcimento integral do dano, se houver; perda da função pública; 

suspensão dos direitos políticos; multa civil; e proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica.

A responsabilidade pela improbidade administrativa não se confunde com 

a responsabilidade pela prática do ilícito penal. Diversamente, ela é um 

amálgama de natureza cível e administrativa. Podemos ainda dizer – com 

mais propriedade – que a natureza predominante da LIA é civil, pois seu 

caráter constitucional mais relevante (ou preponderante) é o ressarcitório, 

motivo pelo qual o ressarcimento do dano contra o Erário é imprescritível 

(art. 37, § 5º, da CF/88).

O conjunto probatório existente nos autos é mais do que suficiente para 

embasar e suportar a procedência dos pedidos formulados pelo 

Suplicante.

A petição inicial contém detalhadamente as condutas ilícitas praticadas 

pelo Suplicado; traz o embasamento legal, doutrinário e jurisprudencial 

sobre cada um dos fundamentos da ação, sendo que estes estão 

seguramente provados, cujas provas são inquestionáveis.
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Ainda nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. 

MALVERSAÇÃO NA APLICAÇÃO DE VERBA PÚBLICA. PRELIMINARES DE 

ILEGTIMIDIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF. IRREGULARIDADES NA 

FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO 

CREDENCIADA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO 

ART. 7º DA LEI Nº 9.424/96 PARA PAGAMENTO DE DOCENTES. 

PAGAMENTO IRREGULAR DE OBRA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO 

IRREGULAR EM CONTA BANCÁRIA DO FUNDO. USO INDEVIDO DE 

VERBAS DO FUNDEF PARA CUSTEIO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS EM 

LEI. SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 

APELAÇÕES IMPROVIDAS. Ação civil por ato de improbidade 

administrativa em virtude de irregularidades apuradas na aplicação de 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério –FUNDEF, no Município de 

Santa Quitéria (CE). 2. Nos termos da Lei nº 8.429/92, comete ato de 

improbidade administrativa aquele que, à custa da Administração Pública e 

do interesse coletivo, pratica ato comissivo ou omissivo, de forma dolosa 

ou culposa, que resulte em enriquecimento ilícito, dano ao erário ou que 

atente contra os princípios da Administração Pública. 3. Os atos que 

atentam contra os princípios da Administração Pública são condutas 

ímprobas previstas no art. 11 da Lei 8.429/92 e independem de 

demonstração de dano aos cofres públicos ou enriquecimento ilícito. 4. 

Rejeição da preliminar de ilegitmidade passiva, pois os recorrentes 

integravam a direção do Instituto de Aperfeiçoamento de Magistério, além 

de integrar o quadro societário da empresa que se beneficou com o 

suposto ato improbo. 5. Inexistência de cerceamento de defesa, em 

virtude da inocorrência de qualquer nulidade em prejuízo dos apelantes, 

tendo em vista que houve instrução no presente feito, com ampla dilação 

probatória, onde as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre 

todos os documentos colacionados aos autos, sendo certo que a 

Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou a malversação dos 

recursos do FUNDEF não foi a única prova produzida na presente lide. 6. 

O conjunto probatório existente nos autos comprovou que o Instituto de 

Aperfeiçoamento do Magistério – IAM não detinha autorização do 

Conselho de Educação do Ceará para a realização de educação de jovens 

e adultos, quando tal autorização ela legalmente exigida e imprescindível 

para comprovar a regularidade do convênio firmado entre ente público 

municipal e a instituição de ensino contratada para a prestação de tais 

serviços. 7. O credenciamento de instituições pelo Conselho Estadual de 

Educação é exigência legal para a utilização dos recursos oriundos do 

FUNDEF, o que deixou de ser observado no caso dos autos, o que impõe 

a manutenção da condenação por ato de improbidade, tipificado no art. 10, 

I e II da Lei de Improbidade Administrativa. 8. Do total de repasses do 

FUNDEF realizado no exercício de 1998, o percentual de 18,66% (dezoito 

inteiros e sessenta e seis décimos) dos recursos, correspondente a R$ 

483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais), fora destinado à 

"habilitação de professores leigos", de forma que a falta de autorização do 

Instituto de Aperfeiçoamento do Magistério (IAM) para prestar cursos de 

capacitação de professores leigos implica no reconhecimento da 

impossibilidade de se aceitar que os recursos gastos com tal 

“convênio”integrem o percentual legal de gastos com magistério, pois o 

curso não autorizado não serve, do ponto de vista formal, para comprovar 

a aplicação de tais valores na capacitação de professores. 9. Com a 

dedução dos valores pagos irregularmente ao Instituto de 

Aperfeiçoamento do Magistério (IAM), constata-se que apenas o 

percentual de 42,4%, correspondente a R$ 1.097.933,00 (um milhão, 

noventa e sete mil, novecentos e trinta e três reais) dos recursos do 

FUNDEF foi gasto com a capacitação de professores, evidenciando-se a 

utilização de percentual inferior ao previsto em lei. 10. Hipótese em que a 

perícia técnica realizada pelo Tribunal de Contas do Município atestou que 

houve irregularidade no fato de o ex-gestor municipal haver quitado a obra 

antes da sua efetiva conclusão, caracterizando a negligência por parte da 

Administração Municipal. 11. O Relatório do Departamento de Engenharia, 

Avaliações e Perícias (DEAP) do Tribunal de Contas dos Municípios 

concluiu “que não foi comprovado também que a conclusão dos serviços 

foi realizada pela própria empresa contratada para sua execução”, 

levando ao convencimento de que a conclusão da obra pode ter envolvido 

recursos municipais, em evidente prejuízo aos cofres públicos. 12. O 

emprego de recursos do FUNDEF para propósitos diversos dos 

abrangidos pelo regramento desse fundo público implica em ofensa ao 

princípio da legalidade, restando caracterizada a transgressão ao dever 

de moralidade que informa a Administração Pública, sendo irrelevante a 

alegação de que os recursos foram utilizados para custeio de outras 

despesas da área de educação no Município de Santa Quitéria, pois tal 

circunstância não afasta a prática do ato de improbidade. Precedente 

desta Corte: AC 200182010078668, Desembargador Federal Francisco 

Barros Dias, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::10/06/2010 - Página::342. 

13. Os valores considerados para fins de ressarcimento integral do dano 

por cada um dos apelantes, de forma solidária, não comporta redução, 

pois devem ser aqueles aferidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios – 

TCM em seu relatório acostado aos autos, o qual deve ser considerado 

para fins de ressarcimento integral do dano (art. 12, II, III, Lei n. 8.429/92). 

14. As sanções concernentes à suspensão dos direitos políticos dos 

apelantes, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 12, II, Lei n. 8.429/92) e a 

proibição, por igual prazo, de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário 

(art. 12, II, Lei n. 8.429/92), também não podem ser reduzidas, uma vez 

que já foram fixadas em grau mínimo. 15. Apelações improvidas. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 541972/CE (2000.81.00.008717-4) 18ª VARA 

FEDERAL DO CEARá - DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

BARROS DIAS - Segunda Turma – TRF-5)

Quanto à aplicação das penalidades a serem submetidas ao requerido, há 

de se consignar, precipuamente, que de efeito, uma ilegalidade somente 

se torna improbidade quando o ato for eivado de dolo e/ou má-fé , 

tornando-o, portanto, qualificado . Assim, ao analisar se determinada 

conduta é ou não ímproba é imprescindível que se verifique o seu 

elemento volitivo.

Salienta Hely Lopes Meirelles, in verbis:

[...] "o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de 

atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do 

desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua 

conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal, o justo e o 

injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 

também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de direito e de 

moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, 

mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal 

é honesto, conforme já proclamava os romanos: "non omne quod licet 

honestum est". A moral comum, remata Hauriou, é imposta ao homem para 

a sua conduta externa; a moral administrativa é imposta ao agente público 

para sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que 

serve e a finalidade de sua ação: o bem comum "..

 Depreende-se da doutrina supracitada que o dever de probidade está 

constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como 

elemento necessário à moralidade e legitimidade dos seus atos. Aliás, o 

administrador público, mais do que qualquer outra pessoa, está obrigado a 

cumprir os princípios que devem nortear o comportamento de todo ser 

humano, qual seja, honeste vivere, neminem laedere, suum cuique 

tribuere.

Com efeito, a farta prova documental carreada aos autos com a inicial e as 

produzidas durante instrução, analisados em conjunto, confirmam a 

ilegalidade e a improbidade administrativa praticada. Ressalte-se que a 

robusta prova produzida pelo parquet não foi contrariada por outros 

elementos de provas. Sendo assim, ante a existência de provas 

suficientes, recomenda-se o acolhimento dos pedidos contidos na petição 

inicial.

Procedentes os pedidos formulados, deve-se resolver qual ou quais as 

sanções, entre as várias previstas na Lei nº 8.429/92, demonstram-se 

adequadas aos atos de improbidade administrativa praticada pelo 

Suplicado.

A conduta ilícita e ímproba que lhe é atribuída está bem definida na petição 

inicial, à qual me reporto e também adoto como parte integrante da 

fundamentação deste item.

Cabe transcrever aqui os critérios utilizados pelo Supremo Tribunal de 

Justiça para definir a extensão das penas a serem aplicadas, bem como a 

possibilidade de cumulatividade:

“O ressarcimento é apenas uma medida ética e economicamente defluente 

do ato que macula a saúde do erário; as outras demais sanções é que 

podem levar em conta a gravidade da conduta ou a forma como o ato 

ímprobo foi cometido, além da própria extensão do dano. Vale dizer: o 

ressarcimento é providência de caráter rígido sempre se impõe e sua 

extensão é exatamente a mesma do prejuízo ao patrimônio público. A 
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perda da função pública, a sanção política, a multa civil e a proibição de 

contratar com a Administração Pública e de receber benefícios do Poder 

Público, ao contrário, têm caráter elástico, ou seja, são providências que 

podem ou não ser aplicadas e, caso o sejam, são dadas à mensuração - 

conforme, exemplificativamente, à magnitude do dano, à gravidade da 

conduta e/ou a forma de cometimento do ato - nestes casos, tudo por 

conta do parágrafo único do art. 12 da Lei n. 8.429/92. A bem da verdade, 

existe uma única exceção a essa elasticidade das sanções da LIA: é que 

pelo menos uma delas deve vir ao lado do dever de ressarcimento ”.

 O ato de improbidade administrativa supõe que a conduta ímproba, dolosa 

ou culposa, comissiva ou omissiva, seja ilegal. No caso em tela a conduta 

dos requeridos foi dolosa, pois a praticou consciente.

No entanto, há de se aplicar, a fim de não cometer excessos, gerando 

deste modo injustiça, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O tipo doloso para a configuração do ato de improbidade administrativa 

exige a ação ou omissão ilegal do agente público no exercício de suas 

funções; derivação de má-fé; e que seja causadora de danos efetivos ao 

erário.

Pela conclusão do traçado real da instrução processual, o requerido se 

inseriu nas condutas necessárias para a configuração dos atos dolosos 

de improbidade administrativa previstos no art. 10 e 11 da Lei de 

Improbidade Administrativa, sendo, deverás, reprovável a conduta do 

agente.

No entanto, cabe quantificar, mensurar e delimitar a conduta e a forma 

como o ato ímprobo foi cometido a fim de se verificar as medidas a ser 

aplicadas.

Ilegal e reprovável a conduta do requerido. Entendo ser razoável e 

proporcional a aplicação as sanções concernentes ao ressarcimento 

integral do dano causado ao erário municipal (art. 12, II, Lei n. 8.429/92) e 

à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e 

pagamento de multa civil em valor igual à 3 (três) vezes o dano causado 

(art. 12, III, Lei n. 8.429/92).

Com efeito, as sanções previstas no art. 12 da LIA não devem ser 

aplicadas cumulativamente quando se revelar desproporcional.

Diante de tais fatos, dos argumentos expostos e da gravidade dos atos de 

improbidade administrativa praticados pelo Suplicado, entendo que as de 

ressarcimento integral do dano causado ao erário municipal (art. 12, II, Lei 

n. 8.429/92) e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) 

anos e pagamento de multa civil em valor igual à 3 (três) vezes o dano 

causado (art. 12, III, Lei n. 8.429/92).

III - DISPOSITIVO

Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e nos arts. 10 e 11, 

e art. 12, II e III, da Lei nº 8.429/92, aplico aos requeridos, solidariamente, 

pelos atos de ilegalidade e improbidade administrativa praticados a sanção 

de ressarcimento integral do dano causado ao erário municipal.

Condeno ainda individualmente pelos atos de ilegalidade e improbidade 

administrativa praticados a sanção de suspensão dos direitos políticos 

pelo prazo de 3 (três) anos e pagamento de multa civil em valor igual à 3 

(três) vezes o dano causado.

Determino ainda ao Município de Pontes e Lacerda – MT à realização 

imediata de fiscalização junto à Secretaria de Fomento e Agropecuária 

desta, ou correlata, para a busca de bens ou valores não declarados em 

armários, gavetas, pastas, livros, ou outros, com aviso prévio ao Ministério 

Público Estadual para que, querendo, participe da fiscalização, devendo 

ainda apresentar relatório minucioso da efetivação da medida a este Juízo.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 

comunicando a perda dos direitos políticos dos réus pelo período de três 

anos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

____________________________________________________________

________

1 - No que se refere a análise do elemento culpa a doutrina e 

jurisprudência tem entendido que a mesma deve ser concebida como 

sendo grave, gravíssima ou consciente.

2 - Nesse sentido, as lições de José Afonso da Silva: “A probidade 

administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu 

consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a 

suspensão de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa 

consiste no dever de o "funcionário servir a Administração com 

honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar 

os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de 

outrem a quem queira favorecer". O desrespeito a esse dever é que 

caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade 

administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade 

qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou 

a outrem (...) A improbidade é tratada ainda com mais rigor,porque entra 

no ordenamento constitucional como causa de suspensão dos direitos 

políticos do improbo (art. 15, V, que já comentamos), conforme estatui o 

art. 37, § 4º, in verbis: "Os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, p. 669).

3 - Direito Administrativo Brasileiro - 19ª edição - Malheiros Editores - pág. 

84.

4 - EDcl nos EDcl no REsp 1159147 / MG

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166625 Nr: 3470-90.2018.811.0013

 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: FRANCISCO RIQUELME, GISLENE RODRIGUES 

RIQUELME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 Diante da complexidade da causa, as partes concordam em substituir os 

debates orais por alegações finais escritas, no prazo de 10 dias.

Após as alegações finais, venham conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 1550-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:OAB/MT 20988-A

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154023 Nr: 9918-16.2017.811.0013

 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: HORLANDINA MARQUES DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166261 Nr: 3281-15.2018.811.0013

 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: Valdemar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON HUDSON MACHADO 
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- OAB:15642/O

 Diante da impossibiliade de realziar a audiência no dia designada, 

redesigno para o próximo dia 31/01/2019 às 13hs. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154913 Nr: 10359-94.2017.811.0013

 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): Antonio Pereira de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:OAB/MT 88.34

 Designo audiência para o dia 20/02/2019 às 13hs. Intimem-se o requerido 

para depoimento pessoal e as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, devendo as demais serem apresentads independente de 

mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115735 Nr: 2123-90.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Assis da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Intime-se o município de Pontes e Lacerda, através de sua douta 

Procuradoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145511 Nr: 5927-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leiliane Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Expeça-se no valor de R$600,00 e certid~]ao de dívida do valor 

remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126277 Nr: 6378-91.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENFICA ANTONIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Às partes para que se manifestem acerca dos honorários pericias, 

recolhendo-os em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 168650 Nr: 4429-61.2018.811.0013

 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: Maira Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido, suspendo o feito, por 60 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145826 Nr: 6062-44.2017.811.0013

 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: MARILENE GIROTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como perito nos autos o Doutor 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, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade 

Rudner, no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou 

Estadual, dependendo da competência, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um 

caos na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 96446 Nr: 540-07.2015.811.0013

 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: Neuriza Porto Salasar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e de tudo que mais dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvo o 

mérito e encerro a fase de conhecimento, nos moldes do art. 487, I, do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). Em razão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, a que faz jus o autor, fica 

suspensa a exigibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150792 Nr: 8370-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 
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INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elton de Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nomeio como perito nos autos o Doutor 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, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

A perícia deverá atestar se há invalidez, permanente ou temporária, bem 

como o grau de incapacidade da parte autora, de acordo com a tabela 

constante no anexo da Lei nº 6.194/74, cuja cópia deverá acompanhar a 

intimação a ser endereçada aos Experts.

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devido a o Doutor José Dárcio de Andrade 

Rudner, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser arcado pela parte 

requerida.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 132724 Nr: 468-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Zarzenon e Cia Ltda ME, Isabel Zarzenon, 

Ademilson Zarzenon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta.

 A busca de veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, 

portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto 

é, faltaa NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias.

Em caso de inercia suspendo o feito por 1 ano, nos moldes do art. 921 do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170266 Nr: 4886-93.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA SCAFF GONÇALVES & CIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - OAB:95740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153670 Nr: 9724-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES PEREIRA, GERALDO 

CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta.

 A busca de veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, 

portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto 

é, faltaa NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias.

Em caso de inercia suspendo o feito por 1 ano, nos moldes do art. 921 do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168584 Nr: 4390-64.2018.811.0013

 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: Glauciele Batista Pires, Lindobergue Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 4294-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Emília Pereira dos Santos

 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:

 Diante da concordância do INSS, homologo os cálculos do autor.

Expeça-se RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 3143-82.2017.811.0013

 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: Hugo Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 109828 Nr: 6104-64.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO, José 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 
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do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124922 Nr: 5761-34.2016.811.0013

 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: Rozimar Gonçalves da Silva Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdemar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a partilha amigável, ref.81, dos bens deixados com o 

falecimento de VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Após o transito em julgado, expeça-se o necessário encaminhando os 

documentos necessários para o CRGI de Pontes e Lacerda-MT.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001182-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 13.472,37; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001182-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 13.472,37; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001182-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 13.472,37; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001076-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA NERY LOURENCETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY JESUS RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MELO DE OLIVEIRA OAB - MT0013307A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001076-93.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 38.663,36; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Regime de Bens Entre 

os Cônjuges, Reconhecimento / Dissolução]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os devidos fins de direito que, com a juntada do Laudo Psicossocial 

de ID 16801893, e com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista 

para as partes se manifestarem. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro 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: 1000523-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000523-46.2018.8.11.0013. AUTOR 

(A): JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Vistos. Observa-se pelo teor do petitório de ID nº. 

16105086 que pretende a parte requerida, a reconsideração, ou segundo 

descreveu em seu pedido, “esclarecimentos” na decisão de ID nº. 

15164412, que após irresignação (ID nº. 15262440), restou mantida ao ID 
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nº. 15800214. Tais decisões versaram sobre a designação de perícia 

médica e a inversão do ônus da prova, a fim de que o réu suporte o 

pagamento dos honorários periciais, haja vista que deu causa à 

pretensão. É certo que o Código de Processo Civil, no art. 1.022, dispõe 

que caberá Embargos de Declaração 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”. É certa, também, a inexistência jurídica de “pedido de 

reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura 

oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. 

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. Contudo, para 

se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores, vejamos: “EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO - DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO 

QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não tem o condão de 

interromper e nem suspender o prazo para a interposição do recurso 

cabível. Caracterizada a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do 

Código de Processo Civil, não cabe qualquer discussão ou apreciação de 

questão já decidida. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, 

Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/08/2014, publicação da súmula em 11/08/2014)”. Contudo, pretendendo 

evitar futuro tumulto processual, cumpre destacar que no feito em análise, 

é aplicável a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória, no caso, a perícia, já que em face da hipossuficiência da parte 

autora, impor à mesma tal ônus importará na delonga desnecessária da 

solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e celeridade 

do processo. Segundo a teoria da carga dinâmica da prova cumpre ao 

magistrado “verificar, no caso concreto, quem está em melhores 

condições de produzir a prova e, destarte distribuir este ônus entre as 

partes”, cuja técnica “encontra respaldo imediato na dimensão objetiva do 

direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva” (in CAMBI, 

Eduardo. Curso de direito probatório. Curitiba: Juruá, 2014, p. 227 e 229). 

A aplicação de tal teoria, no caso, com a imposição à Seguradora do ônus 

de suportar a antecipação dos honorários periciais, observa o princípio da 

razoabilidade, em outras palavras, é razoável impor o custo da prova 

pericial à parte que detém melhor condição de patrocinar esta, tudo em 

busca da devida prestação jurisdicional. A parte requerente é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, sendo inconteste que as partes têm 

condições técnicas e econômicas distintas, de modo que, conquanto a 

regra geral que se aplicaria no seria impor à autora o ônus dos honorários 

periciais, é perfeitamente possível a inversão do encargo, pois cabível na 

espécie a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas. Já aceita há 

muito pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RESCURSO DESPROVIDO. Mesmo 

a perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora. 

(AI 155522/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015). 

No mesmo sentido o e. Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. 3. Sobrelevo das 

conclusões do juiz da causa, mais próximo dos fatos e provas, a 

identificar a origem traumática da incapacidade verificada. 4. Razões 

vertidas no regimental que não logram afastar as conclusões expendidas 

em sede monocrática. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015). Por tais razões, MANTENHO a decisão de ID nº. 15164412, 

devendo ser ela cumprida integralmente. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001520-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001520-29.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SAULO DE SOUZA FERRAZ. RÉU: EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA. Vistos. 

Tendo em vista a certidão de ID nº. 16071162, INTIME-SE o autor na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no 

prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente 

vinculadas ao presente processo, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. No que 

toca às custas processuais recolhidas erroneamente, o autor poderá 

adotar às providências necessárias junto à Diretoria do Foro para o seu 

devido reembolso. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, 

PROMOVA-SE à conclusão. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 7 

de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102207 Nr: 3012-78.2015.811.0013

 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: APARECIDA DAS DORES SILVA

 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:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51178 Nr: 2549-49.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pinas de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 328 de 452



FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129230 Nr: 7795-79.2016.811.0013

 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: IZABEL GONCALVES NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 1628-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110871 Nr: 414-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Donizete de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manah Máquinas Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 

OAB:17423

 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$ 

594,75 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 247/250. Este 

valor deverá ser pago de forma única, sendo R$ 594,75 (quinhentos e 

noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” 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): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109124 Nr: 5831-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flaviana Gonçalves Langer, NSGLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER JONAS OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de conversão do rito patrimonial para o coercitivo, na 

exata medida em que mencionada conduta processual representaria 

afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor, 

“ex vi” do art. 805, “caput”, do NCPC. Ademais disso, a presente ação de 

execução de alimentos remonta há três anos, o que faz esvanecer o 

caráter de indispensabilidade da verba devida ao exequente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DO ART. 733 DO CPC.- Ao credor 

de prestação alimentícia cabe a opção do rito processual de execução.- 

Optando o exequente pelo rito do artigo 732 do CPC, que não prevê 

restrição de liberdade do executado, é inadmissível a conversão de ofício 

para o rito mais gravoso.- Ordem concedida.”

(HC 188.630/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 11/02/2011)

Em sendo assim, INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a realização dos atos processuais necessários ao 

bom andamento do processo, sob pena de suspensão do curso da 

prescrição e remessa dos autos ao arquivo.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168183 Nr: 4221-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I e III, “a”, do Novo Código de Processo Civil, 

de forma a:(A) CONCEDER a guarda definitiva de T. G. S. à sua genitora, 

Maria das Graças da Silva, devidamente qualificada nos autos;(B) 

CONDENAR o réu Gilberto Alves Silva, devidamente qualificado nos autos, 

ao pagamento à sua filha T. G. S. do percentual de 53% (cinquenta e três 

por cento) do salário mínimo vigente no país, a título de alimentos 

definitivos, e de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias;(C) CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipatória 

concedida em ref. 11.Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. No 

entanto, considerando sua hipossuficiência de recursos, a cobrança de 

tais verbas fica suspensa pelo prazo disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, 

uma vez que DEFIRO as benesses da assistência judiciária 

gratuita.EXPEÇA-SE termo de guarda definitiva da infante T. G. S. em favor 

de sua genitora, intimando-se esta para firmá-lo na secretaria dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias.INTIME-SE o Núcleo de Prática Jurídica da 

UNEMAT.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.Na 

sequência, com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003014-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA RICARTE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARQUES DA SILVA OAB - 031.741.271-06 

(PROCURADOR)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003014-26.2018.8.11.0013 AUTOR: 

PEDROSA RICARTE DO NASCIMENTO. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. CITE-SE a requerida 

pessoalmente, por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento, 

consignando-se expressamente o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa, bem como as cominações do art. 344 do NCPC. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

caput¸ do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor da 

requerida, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 7 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002375-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LATACHE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA SATZKE BARRETO OAB - SP393850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR (EXECUTADO)

ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002375-08.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

LATACHE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS. EXECUTADO: ARANTES ALIMENTOS LTDA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADO: ADERBAL LUIZ ARANTES 

JUNIOR. Vistos. Pretende a parte requerente, ao ID nº. 16288833, a 

reconsideração da decisão de ID nº. 16163882 que declarou a 

incompetência deste juízo para processar o presente feito e, determinou a 

remessa destes autos ao Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São José 

do Rio Preto, Estado de São Paulo. É certa a inexistência jurídica de 

“pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, 

figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema 

processual. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, 

de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. Contudo, 

para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores, vejamos: “EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO - DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO 

QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não tem o condão de 

interromper e nem suspender o prazo para a interposição do recurso 

cabível. Caracterizada a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do 

Código de Processo Civil, não cabe qualquer discussão ou apreciação de 

questão já decidida. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, 

Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/08/2014, publicação da súmula em 11/08/2014)”. Desta forma, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado o “decisum” 

de ID nº. 16163882, tal como foi lançado. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002266-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002266-91.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M MACHADO - ME. Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição de ID nº. 16834344 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

promovida pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

contra P.E.M MACHADO - ME, sob a alegação de que o requerido integra o 

grupo/cota de consórcio nº. 9300/087, sendo contemplado. Assim, 

adquiriu o veículo abaixo mencionado, e para garantir a dívida 

remanescente, assinou contrato com garantia de alienação fiduciária, 

transferindo à administradora o domínio e a posse indireta do veículo 

abaixo. Afirma que o veículo adquirido é da marca FIAT, Modelo: Mobi 

Easy, Chassi: 9BD341A4XJY469756, Placa: QBM9365, Renavam: 

1118089739, BRANCA, ano/modelo: 2017/2018. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações vencidas a partir de 10/07/2018, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada, no 

valor total, líquido e certo de R$ 16.961,42 (dezesseis mil, novecentos e 

sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). Em arremate, asseverou 

que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou 

aos autos notificação extrajudicial que foi entregue no endereço do 

contrato, pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e 

apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte requerida. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à 

análise do preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da 

ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE 

NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar 

a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída 

em nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 16834347 e 16834351, 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 
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pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (ref. 15655745). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor da marca FIAT, Modelo: Mobi Easy, Chassi: 

9BD341A4XJY469756, Placa: QBM9365, Renavam: 1118089739, 

BRANCA, ano/modelo: 2017/2018. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como 

depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar 

grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à 

sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os 

documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite 

integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do 

Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002398-51.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AYMORE. REQUERIDO: GIOVANE VICENTE DA SILVA. 

Vistos. DEFIRO o pedido formulado nas folhas retro. PROCEDA-SE a 

exclusão da restrição à circulação sobre o bem móvel alienado 

fiduciariamente, nos termos do art. 3º, 9º, do Decreto-lei nº 911/69. 

INTIME-SE o requerente, por meio de seus advogados, via DJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto ao petitório de ID nº. 

16342656. Após, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 7 de 

dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002930-25.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

REQUERIDO: DANE KELSON DE ASSUNÇÃO RODRIGUES. Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição de ID nº. 16866989 como emenda à inicial. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – promovida pelo CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A contra DANE KELSON DE ASSUNÇÃO RODRIGUES, 

sob a alegação de que o requerido integra o grupo de consórcio nº. 

004100, Cota nº 0286, sendo contemplado. Assim, adquiriu o veículo 

abaixo mencionado, e para garantir a dívida remanescente, assinou 

contrato com garantia de alienação fiduciária, transferindo à 

administradora o domínio e a posse indireta do veículo abaixo. Afirma que 

o veículo adquirido é da marca Toyota, Modelo: Corolla Xei 2.0 Flex, 

Chassi: 9BRBD48E6D2579891, Placa: OGQ-4219, Renavam: 

00473862824, PRETA, ano/modelo: 2012/2013. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações vencidas nº 29/62 (vencida dia 14/06/2018) até nº 34/62 

(vencida dia 14/11/2018), o que deu ensejo ao vencimento antecipado das 

demais, importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de 

R$ 5.959,86 (nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e 

seis centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o 

mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação 

extrajudicial que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela 

concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 

requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Os documentos acostados aos autos, na 

ref. 16787651, demonstram a realização do negócio jurídico entre as 
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partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha 

caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO 

-FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE 

-IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 16787659). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

Toyota, Modelo: Corolla Xei 2.0 Flex, Chassi: 9BRBD48E6D2579891, Placa: 

OGQ-4219, Renavam: 00473862824, PRETA, ano/modelo: 2012/2013. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 7 

de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001516-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001516-89.2018.8.11.0013. AUTOR: ELI 

NASCIMENTO SILVA. RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIAS PAGAS ajuizada por ELI NASCIMENTO SILVA, devidamente 

qualificada no feito, em desfavor de CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP. 

Carreou à inicial documentos. A decisão de ID nº. 15837663 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. 16758380. 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 do réu. 

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, 7 de dezembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002746-69.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE MOREIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002746-69.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO-FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. REQUERIDO: MARIANE MOREIRA ROCHA. Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição de ID nº. 16914070 como emenda à inicial. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – promovida pelo BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO-FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra MARIANE MOREIRA 

ROCHA, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 52.223,52 

(cinquenta e dois mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e dois 

centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.087,99 

(um mil, oitenta e sete reais e noventa e nove centavos). Afirma que o 

veículo adquirido é da marca CHEVROLET, Modelo: PICK-UP 

E X E C U T I V E ( C D )  4 X 2  2 . 4  8 V ( F L E X P O W E R )  4 ,  C h a s s i : 

9BG138SF0BC436678, Placa: NPP6155, Renavam: 272036153, PRATA, 

ano/modelo: 2010/2011. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 22/01/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

35.213,11 (trinta e cinco mil, duzentos e treze reais e onze centavos). Em 

arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de 

purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que não foi 

entregue no endereço do contrato pelo fato do endereço ser insuficiente, 

oportunidade pela qual o autor carreou aos autos o instrumento de 

protesto, pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e 

apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte requerida. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à 

análise do preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da 

ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE 

NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar 

a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída 

em nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 16620291, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 16620300). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

CHEVROLET, Modelo: PICK-UP EXECUTIVE(CD) 4X2 2.4 8V(FLEXPOWER) 

4, Chassi: 9BG138SF0BC436678, Placa: NPP6155, Renavam: 272036153, 

PRATA, ano/modelo: 2010/2011. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como 

depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar 

grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à 

sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os 

documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite 
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integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do 

Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001262-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA CABRAL CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO CUSTODIO SOBRINHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001262-19.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MERCIA CABRAL CUSTÓDIO. REQUERIDO: VERGILIO 

CUSTODIO SOBRINHO. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO ajuizada 

por MERCIA CABRAL CUSTÓDIO, devidamente qualificada no feito, em 

desfavor de VERGILIO CUSTODIO SOBRINHO, também qualificado. 

Carreou à inicial os documentos necessários. A despeito de ter sido 

devidamente citado (ID nº. 16097784), o réu não apresentou contestação 

nos autos, conforme certidão de ID nº. 16913354. Manifestação da autora 

ao ID nº. 16904615. É o relatório. Fundamento e decido. Antes de se 

adentrar ao mérito da questão, é necessário que se esclareça que o 

instituto jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado 

pelo art. 355 do NCPC, aplicável aos casos de incidência da revelia ou 

àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se 

encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da 

celeridade e economia processual, já que, ante a sua praticidade, 

tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a realização de 

extensa instrução processual. A tutela às partes, desta forma, pode ser 

atingida de forma mais eficaz e direta. Dispõe o art. 226, § 6º, da 

Constituição da República, com a nova redação conferida pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, que “o casamento civil poderá ser dissolvido 

pelo divórcio”, deixando assim, de condicioná-lo à prévia comprovação da 

separação judicial por lapso superior a um ano, ou à separação de fato 

superior a dois anos. Além disso, deve-se mencionar que, estando o casal 

separado há tanto tempo, inclusive estando o réu residindo em local 

incerto e não sabido, somando-se o fato de inexistir pendências a serem 

sanadas, acerca de guarda da filiação, partilha de bens ou afins, a medida 

necessária para o deslinde do presente feito é o seu julgamento 

procedente. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

de forma a decretar o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo 

matrimonial até então existente. Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como aos honorários de sucumbência, os 

quais fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do 

art. 85, § 8º, do NCPC. EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado ao 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Porto 

Esperidião, Estado de Mato Grosso, local onde foi lavrado o assento de 

casamento (ID nº. 14049164) que ora se dissolveu e, especialmente, para 

fazer constar que a autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja, 

“Mércia Cabral”. INTIME-SE via DJE. Ao final, com o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172895 Nr: 5975-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de WAGNER SILVA COSTA.

 À ref. 6 foi juntada aos autos nova planilha de remição, computando um 

total de 17 (dezessete) dias remidos, conforme ofícios de nº 

639/2018-CDP/PL-MT.

 Analisando os autos, verifica-se que o aludido benefício penal está em 

consonância com as diretrizes insculpidas na Lei n. 7.210/84, art. 126, 

§1°, inciso II, razão pela qual, DECLARO REMIDOS 17 (dezessete) dias 

remidos.

 Desta feita, DETERMINO a elaboração de novo cálculo, fazendo constar 

as determinações contidas na decisão de ref. 59, bem como os 17 

(sessenta e um) dias remidos para fins de progressão de regime.

 Após, remeta os autos para ciência e manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 

7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao representante do 

Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa 

ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da 

pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, 

de 2008 -, cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º.

 Por conseguinte, volmte-me os autos para eventual adequação ou 

homologação do cálculo, bem como decidir em prosseguimento.

 Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170403 Nr: 4945-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Rodrigues Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 282, § 5º, 316, 319, 321, 

todos do vigente Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva 

decretada em desfavor de ALEX RODRIGUES PIRES, uma vez que não 

subsistem seus fundamentos.No entanto, com fulcro no artigo 319 do 

mesmo Diploma legal, sua soltura fica condicionada ao cumprimento das 

seguintes condições:a) Comparecimento mensal em Juízo, quando em 

liberdade, para justificar as suas atividades e atualizar seu endereço; b) 

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for 

intimado;c) Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 08 

(oito) dias sem avisar o juízo;d) Proibição de portar armas de fogo ou 

armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão;e) Proibição de 

ingerir bebida alcoólica ou substâncias que causem dependência física ou 

psíquica;f) Proibição de praticar infração penal.EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do segregado, devendo ser posto em 

liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.Deverá o 

Sr(a) Oficial(a) de Justiça adverti-lo de que, em caso de descumprimento 

das referidas medidas, poderá ter o beneficio revogado e novamente 

decretada a prisão.No mais, ABRA-SE vista dos autos a i. Defesa para 

que apresente suas derradeiras alegações, no prazo legal.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa Técnica, esta via DJE.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 118472 Nr: 3031-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido de 

que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS 

CONDIÇÕES ACIMA, este Juízo determinará a expedição de MANDADO DE 

PRISÃO e o seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE 

PRISÃO DO CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a 

designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, podendo acarretar a 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL 

PARA O FECHADO, independentemente da quantidade de pena 

remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei 

de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra 

descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação 

social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de 

responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando III. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

IV. Elabore-se cálculo atualizado da pena, com remessa posterior ao 

Ministério Público e ao defensor do reeducando para a devida 

manifestação. V. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação e 

envio do cálculo para o reeducando. VI. Cumpra-se expedindo o 

necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 107294 Nr: 5109-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Narciso Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos.

DEIXO de acolher o pedido de redesignação de audiência instrutória 

formulado pela Defesa à ref. 112, tendo em vista a falta de comprovação 

dos motivos alegados (necessidade de levar criança ao médico e 

ausência de outra pessoa capacitada para tal).

 Insta consignar que, conforme ref. 95, pedido desta mesma natureza foi 

acolhido em 13/08/2018, para redesignar a referida solenidade para a data 

em questão.

Destaco a dificuldade de agendar nova data na pauta deste ano, ainda, as 

diligêcias já realizadas para que o ato se efetive.

 Assim, mantenho incólume as determinações constantes da decisão que 

designou audiência instrutória.

Ciência ao Ministério Público e à Advogada Constituída, esta via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86176 Nr: 3818-84.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Maciel Ferreira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, aguarde o retorno da carta precatória e após declaro encerrada a 

instrução e determino vistas as partes para alegações finais. II. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-75.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. P. M. (REQUERENTE)

MARYELLA ALEXANDRA PEREIRA BARRETO BETTIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE CLINICAS E MATERNIDADE SAO LUCAS VALE DO 

GUAPORE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora do inteiro teor do despacho, que segue: Ao 

exequente para dar prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-97.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (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))

 

Intimação das partes do inteiro teor do despacho que segue: DESPACHO 

Processo: 1000496-97.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA LEMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dê-se vistas às 

partes. Nada sendo requerido. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 09 de 

novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINEI DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LOPES DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-86.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LOPES DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000782-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PERES BARRANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000782-41.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDILSON PERES BARRANTES 

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc... Certifique-se o transito em julgado da sentença, promovendo as 

baixas de estilo, remeta-se AO ARQUIVO. PRIC Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de homologação 

por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 4 

de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-80.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010336-80.2015.8.11.0013. REQUERENTE: ENIR MARQUES RODRIGUES 

GOMES- HOTEL. - ME REQUERIDO: BENAPAR OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento, visto que o feito se encontra 

devidamente instruído para apreciação. PRELIMINARES A parte reclamada 

na sua peça contestatória arguiu a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL, 

sustentando ausência de documentos indispensáveis para a propositura 

da demanda, diante a falta de comprovação da efetiva entrega. Porquanto, 

a carência reclamada fora suscitada no decorrer do processo, sendo 

juntado aos autos demais provas, e ainda, que durante a instrução 

processual, depoimento das partes e oitiva de testemunhas, sanou 

eventual vício neste sentido. Rejeito tal preliminar. No tocante à preliminar 

de CONEXÃO entre os processos: 8010332-43.2015.811.0013; 

8 0 1 0 3 3 3 - 2 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  8 0 1 0 3 3 5 - 9 5 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

8010336-80.2015.0013 e 8010337-65.2015.811.0013, ressaltando quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, implica-se a modificação da 

competência, e julgamento simultâneo. Destarte, não há que se falar em 

modificação da competência, pois que ambos os processos tramitam no 

mesmo Juizado Cível, e quanto ao julgamento simultâneo ou em conjunto, 

verifico este ser aplicável às presentes demandas, cujo fito é evitar 

decisões conflitantes, conforme art. 55, §1º, CPC. Conforme preceitua o 

art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Os processos 

listados tratam de ação de cobrança, divergindo apenas os valores 

cobrados, sendo idênticos os demais pedidos, causa de pedir, e partes. 

Por isso, a reunião e julgamento em conjunto. Ainda, considerando as 

preleções do FONAJE, cabível admitir a conexão, considerando ainda que 

cada processo traz uma nota fiscal com valores de cobrança distintos: 

ENUNCIADO 68 - Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível 

quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995. 

Assim, Acolho A PRELIMINAR, e passo a decidir o mérito das demandas 

conexas. FUNDAMENTO E DECIDO Superada a preliminar suscitada, passo 

à análise do mérito. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 35, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Entendo que o Poder 

Judiciário, junto com os demais poderes, são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. Tratam-se de Ações de Cobrança 

c/c pedido de indenização por danos materiais e morais que ENIR 

MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME move em desfavor da 

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, alegando em síntese, que 

fornecia refeições para os funcionários da requerida, de forma que 

estabeleceu uma cantina onde eram servidas todas as alimentações. 

Aduz a parte autora que a requerida sempre cumpriu em dia com os 

pagamentos, mas que nos últimos meses a empresa deixou de cumprir 

com os pagamentos. Assim, com o acumulo de valores a receber, a 

empresa da reclamante teve problemas para quitar seus fornecedores, e 

precisou encerrar suas atividades. Requereu a aplicação do CDC, 

inversão do ônus da prova, condenação em danos morais, benefícios da 

justiça gratuita e o pagamento do valor devido pelo fornecimento da 

alimentação/refeições. Em contestação, além das preliminares já 

destacadas, a empresa requerida alegou em sua defesa que não houve 

autorização da empresa, que a autora não informou o período de 

fornecimento das refeições; não informou o numero de refeições; 

destacou que as notas fiscais foram emitidas na mesma data com 

diferença de minutos ou segundos (06/12/2014 entre 20:34 horas e 20:39 

horas). Que a empresa não provou o encerramento de suas atividades, e 

pugnou pela não aplicação do CDC, por não consistir em relação 

consumerista. Em fase instrutória ficou demonstrado que a Reclamante já 

prestava serviços para a reclamada há algum tempo, e que sempre 

recebeu os valores combinados e assim continuava a fornecer as 

refeições aos funcionários da empresa reclamada. Os depoimentos 

corroboram as declarações da parte autora de que os funcionários 

assinavam uma ficha a cada refeição que lhes eram fornecidas, e 

periodicamente tal ficha era encaminhada para a empresa reclamada para 

realizar a conferencia e ‘medição das refeições’ (termo utilizado em 

depoimento/oitiva), e assim o pagamento era realizado. A representante da 

empresa requerente, senhora Enir Marques destacou que a empresa 

requerida sempre pagou periodicamente, e que ‘no final’ ficou apenas uns 

45 (Quarenta e cinco) funcionários que estavam esperando receber o 

acerto da empresa. Assim, forneceu os alimentos até 22/11/2014 na 

cantina. Porém, não conseguiu mais entrar em contato com a empresa, e 

ficou devendo no mercado devido ao atraso e não pagamento pela 

empresa ré. Ao contrario do que aduz a defesa, restou incontroverso a 

prestação dos serviços pela parte reclamante. A testemunha Antonio 

Sebastião da Silva, ex funcionário da empresa requerida, confirmou que 

havia o fornecimento de refeições pela empresa reclamante, vez que 

sempre fez suas refeições na cantina, e ao recebe-las assinava em uma 

ficha. Segundo ele, tanto a empresa requerida quando a empresa 

requerente, ficaram taxadas como mal pagadores na região. Expedida 

carta precatória para a oitiva de Leandro Manfroi, testemunha arrolada 

pela requerida, constatou que de fato houve a relação entre as partes 

referente a fornecimento de refeições. Leandro ainda estranhou o valor 

da cobrança de um dos processos, pois relatou que o vulto mensal que a 

requerente recebia da reclamada era em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) a R$ 1000.000,00 (cem mil reais), considerando que eram 

fornecidas três refeições diárias, para cerca de 150 (cento e cinquenta) 

homens. A testemunha ainda declarou que ‘no final’ a Benapar teve 

problemas para receber do contratante, uma empresa chinesa, e que os 

chineses fizeram acordo diretamente com Enir para pagarem as dividas da 

Benepar em relação às refeições fornecidas. Pois bem, diante as provas 

produzidas no processo tenho ser incontroverso a prestação de serviços 
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pela reclamante, sendo pertinente as ação de cobrança. Porem, no que 

tange os pedidos formulados na inicial no tocante a inversão do ônus da 

prova, aplicação do código de defesa do consumidor, benefícios da justiça 

gratuita, estes devem ser indeferidos, vez que a relação entre as partes 

não é abarcada pelo CDC. Quanto a justiça gratuita não houve 

comprovação da hipossuficiência, vez se tratar de pessoa jurídica, 

pendendo de comprovação. No entanto, o não deferimento desta não 

implica na apreciação da demanda, vez que os Juizados Especiais em 

sede de 1º grau não há que se falar em custas, salvo litigância de má-fé, 

conforme a legislação especial. Ainda, quanto ao pedido de danos morais 

em virtude do suposto encerramento das atividades da empresa 

requerente, este também não merece prosperar, vez que não há prova 

nos autos de tal encerramento, conforme ID (3171082 – no processo 

8010333-28.2015.811.0013 – documento também apresentado nas demais 

ações conexas), na propositura da demanda, a empresa constava como 

ATIVA. Ainda que tal alegação fosse verídica, não poderia haver 

condenação da requerida em indenizar por ausência do nexo causal entre 

o fechamento da empresa, e a conduta da requerida, que dependeria de 

maior robustez probatória. Por fim, tenho que assiste razão a parte 

reclamante quando aos pedidos de pagamento de quantia certa, conforme 

notas fiscais emitidas, vez que a empresa requerida não logrou êxito em 

provar a quitação. Ademais, em contestação a requerida nega a 

prestação de serviços, que não ficou evidenciada durante a instrução, 

vez que os ex-funcionarios da empresa confirmaram a prestação das 

refeições, confirmando relação entre as partes. Quanto a discrepância de 

valor conforme Leandro mencionou, resta justificado uma vez que quando 

a empresa requerida já estava prestes a finalizar suas atividades, já não 

contava com o vulto inicial de funcionários. Conforme Enir mencionou, 

restou apenas cerca de 45 (quarenta e cinco) homens, e não os 150 

(cento e cinquenta) mencionados por Leandro. Quanto a alegação da 

testemunha Leandro de que houve acordo entre os chineses e a parte 

requerente, tal argumentação é estranha aos autos vez que não houve 

qualquer menção pela defesa em sua contestação, bem como não a 

juntada de documento probatório neste sentido. Assim, nas ultimas 

prestações de serviço a empresa ré não quitou os valores, conforme 

notas fiscais emitidas, que prova a prestação dos serviços, em analise 

com as demais provas, e diferentemente do que alega a reclamada, não 

prova sua quitação. In casu, diante das provas apresentadas, tenho que o 

reclamante provou o seu credito que não encontra-se prescrito e ser 

legitima a cobrança, mas a reclamada não logrou êxito em comprovar a 

quitação, aduzindo em sua defesa alegações que são mera especulação. 

Ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, salvo, com as 

devidas correções, o caso de inversão do ônus da prova que aqui não é 

aplicável. 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 provas que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito neste 

sentido. DISPOSITIVO Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a reclamada, 

pagar ao reclamante, os seguintes valores, conforme cada processo 

conexo aqui analisado em conjunto: · 8010332-43.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 18.070,98 (dezoito mil e setenta reais e noventa e oito centavos); · 

8010333-28.2015.811.0013 - o valor de R$ 5.139,43 (cinco mil e cento e 

trinta e nove reais e quarenta e três centavos); · 

8010335-95.2015.811.0013 - o valor de R$ 1.803,68 (mil oitocentos e três 

reais e sessenta e oito centavos); · 8010336-80.2015.811.0013 - o valor 

de R$ 666,27 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete 

centavos); · 8010337-65.2015.811.0013 - o valor de R$ 3.838,24 (três mil 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos); tais valores 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 29 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70339 Nr: 633-30.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70331 Nr: 625-53.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO, JUSCELINO YOSHIAKI MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70338 Nr: 632-45.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81361 Nr: 1632-12.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 Processo nº. 1632-12.2018.811.0014 (Código 81361)

VISTO,

CIENTE da certidão de fl. 09.

Deste modo, considerando a suspensão dos trabalhos da Defensoria 

Pública Estadual nesta comarca, por tempo indeterminado, NOMEIO o 

advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB/MT 

12025, como defensor dativo do denunciado, devendo este ser intimado 

para, no prazo legal, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

 Desde já, ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 02 (dois) URH a 

serem pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no 

feito, conforme tabela da OAB/MT, devendo o dativo requerer o que 

entender de direito.

INTIME-SE, pessoalmente, o advogado supramencionado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 22 de Outubro de 2018.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70338 Nr: 632-45.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 VISTO,

Cuida-se de execução por título executivo extrajudicial, intentada pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de M. A. V. MIYAMOTO CIA LTDA. EPP e 

MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO, todos devidamente qualificados.

Perlustrando os autos denota-se que o pedido de extinção da execução 

foi indeferido, diante da solidariedade dos sócios da empresa recuperanda 

para com o cumprimento da obrigação exigida (fls. 60/60v).

Intimado, o exequente postulou por busca de ativos financeiros nas 

contas bancárias dos executados (fls. 61/64), porém, em seguida, pleiteou 

pela suspensão da execução, com fulcro no art. 921, III, do NCPC (fls. 

65/65v).

Pois bem.

Com efeito, extrai-se que o requerimento apresentado pelo banco credor é 

deveras contraditório. Isto porque alega a inexistência de bens passíveis 

de penhora quando sequer diligenciou com tal finalidade. Além disso, 

menciona acordo formalizado na assembleia geral de credores, todavia, 

não especifica os efeitos dessa eventual avença sobre a dívida exigida na 

espécie.

Nesse contexto, impossível o acolhimento do pleito, porquanto o credor 

não exauriu os meios necessários para a busca de bens passíveis de 

penhora em nome dos executados, e, também, porque inexiste nos autos 

o acordo citado no petitório.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 65/65v e, via de consequência, 

DETERMINO seja o banco exequente intimado para, em cinco (05) dias, 

promover os atos necessários ao regular processamento da execução, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70339 Nr: 633-30.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 VISTO,

RESTITUO os autos à secretaria para a certificação quanto ao julgamento 

do recurso de agravo de instrumento interposto às fls. 70/90, motivo pelo 

qual POSTERGO a apreciação do petitório de fls. 92/94v.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70331 Nr: 625-53.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. V. MIYAMOTO & CIA LTDA EPP, MARIA 

APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO, JUSCELINO YOSHIAKI MIYAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 VISTO,

Cuida-se de execução por título executivo extrajudicial, intentada pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de M. A. V. MIYAMOTO CIA LTDA. EPP, 

MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO e JUSCELINO YOSHIAKI 

MIYAMOTO, todos devidamente qualificados.

Perlustrando os autos denota-se que o pedido de extinção da execução 

foi indeferido, diante da solidariedade dos sócios da empresa recuperanda 

para com o cumprimento da obrigação exigida (fls. 57/57v).

Intimado, o exequente postulou por busca de ativos financeiros nas 

contas bancárias dos executados (fls. 58/60v), porém, em seguida, 

pleiteou pela suspensão da execução, com fulcro no art. 921, III, do NCPC 

(fls. 64/64v).

Pois bem.

Com efeito, extrai-se que o requerimento apresentado pelo banco credor é 

deveras contraditório. Isto porque alega a inexistência de bens passíveis 

de penhora quando sequer diligenciou com tal finalidade. Além disso, 

menciona acordo formalizado na assembleia geral de credores, todavia, 

não especifica os efeitos dessa eventual avença sobre a dívida exigida na 

espécie.

Nesse contexto, impossível o acolhimento do pleito, porquanto o credor 

não exauriu os meios necessários para a busca de bens passíveis de 

penhora em nome dos executados, e, também, porque inexiste nos autos 

o acordo citado no petitório.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 64/64v e, via de consequência, 

DETERMINO seja o banco exequente intimado para, em cinco (05) dias, 

promover os atos necessários ao regular processamento da execução, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 77681 Nr: 2327-97.2017.811.0014

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, 

no prazo legal, impugnar a contestação apresentada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27964 Nr: 468-90.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felisbel de Souza, Felisbel de Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 468-90.2010.811.0014 (Código 24964)

VISTO,

Ante a decisão retro, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito e arquivamento.

No mais, ATENTE-SE A SECRETARIA, para que evite conclusões 

desnecessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25687 Nr: 2922-20.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORIANO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de f. 161 e concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) 

dias, momento em que deverá impulsionar o feito, requerendo o que de 

direito e, após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59865 Nr: 1352-86.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 1 (um) ano requerido às f. 73, momento em que a 

parte autora deverá impulsionar o feito, requerendo o que de direito e, 

após, voltem conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 83525 Nr: 2898-74.2018.811.0033

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDI JUNIOR BORTOLINI, EDICLÉIA PAULA PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DOS SANTOS, ROBSON MARIANO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entendo que a colocação do infante em família substituta é medida 

extrema, devendo ser promovida a manutenção da criança na família 

natural, já que consta nos autos da medida protetiva uma tia interessada 

em promover os necessários cuidados ao infante sendo, inclusive, 

determinada realização de relatório psicossocial na residência dessa 

tia.Ademais, existe um cadastro de adotantes, consoante disciplinado pelo 

artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo lição do 

Ministro Sidnei Beneti:“O referido Cadastro de adotantes visa à 

observância do interesse do menor, concedendo vantagens ao 

procedimento legal da adoção e avaliando previamente os pretensos 

adotantes por uma comissão técnica multidisciplinar, o que minimiza 

consideravelmente a possibilidade de eventual tráfico de crianças ou 

mesmo a adoção por intermédio de influências escusas, bem como 

propicia a igualdade de condições àqueles que pretendem adotar.” (REsp 

1.347.228-SC, julgado em 6/11/2012)Seguindo essa linha de raciocínio 

temos que, em regra (ressalvadas as exceções legais), toda e qualquer 

adoção deverá observar rigorosamente a ordem de preferência do 

referido cadastro. Transcrevo aqui as determinações do artigo 197-E do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, observe:Art. 197-E. Deferida a 

habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no art. 50 

desta Lei, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com 

ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças 

ou adolescentes adotáveis.Desta feita, vislumbro inviável o deferimento do 

pedido de guarda, razão pela qual, INDEFIRO o pedido liminar formulado 

inicialmente.Cite-se os requeridos para resposta, no prazo legal. Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se o 

requerente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Após, remeta-se 

ao representante do MPE para manifestação.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro/MT, 06 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56988 Nr: 2343-96.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, ERMELINA MARIA CELIA 

ALVES BRIANTE, LAELSON JURANDIR BRIANTE, ENIR COELHO BRIANTI, 

ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI, IZELIA TICIANELI, 

CESAR AUGUSTO FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7348, GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - 

OAB:9148/O, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - OAB:9148, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 16.528, Nilson Balbino 

Vilela Junior - OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13685

 Visto.

Sobre a contestação e documentos juntados, intime-se a parte autora para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 2380-26.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MIRASOL VESTUARIO S/A, Martinelli Advocacia 

Empresarial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MARQUES RODRIGUES, BABY S/A 

COMERCIO DE VESTUARIO S/A, BPK S/A COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:3.210/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 315, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Se não expedido, expeça-se alvará da quantia bloqueada via BacenJud 

em favor da parte Exequente, intimando-a para levantamento, em 5 (cinco) 

dias, nos termos requeridos às f. 302v.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16893 Nr: 107-21.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA CRUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIENE ALVES DA SILVA LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLGILAS WLADAS 

ALBERNAZ GARCIA JUNIOR - OAB:11.170/MT

 Visto.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, em 48 horas, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66723 Nr: 2704-45.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIPAGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL REDIVO, PAULA CRISTIANE DA 

SILVEIRA, VALMOR JOSÉ REDIVO, ELIANI BALAROTI REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 Visto.

Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte autora para 

manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pelo 

executado às f. 105/109 e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 3129-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO, 

HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o exequente para impulsionar o feito, requerendo o que de 

direito, em 5 (cinco) dias e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 514 Nr: 192-90.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto.

Defiro o pedido de f. 206.

Aguarde-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68270 Nr: 3554-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28026 Nr: 1904-27.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida ou realize seu preparo para a devida 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 325-83.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOÃO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do 

Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 CERTIDÃO

Tendo em vista o decurso de prazo para o executado, intimo o exequente 

para requerer o que entender de direito no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001150-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. G. (REQUERENTE)

P. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

E. G. N. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos os dados bancários 

para pagamento dos alimentos provisórios deferidos e certifique-se o 

decurso de prazo, com ou sem a informação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010348-68.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA TUCUNARE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em cinco dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-92.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS SANTA MARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em cinco dias manifestar-se sobre o teor da 

r. certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-29.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000158-29.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

SENTENÇA Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Morais, formulada por MARIA JOSE DA SILVA, 

em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de 

dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. 

Em sede de contestação a requerida, sustentou preliminarmente a 

incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial, 

a ausência de condição de ação pela falta de interesse de agir, e no 

mérito postulou pela improcedência da inicial. Sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Morais, na qual a parte autora sustenta 

que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito que alega desconhecer. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerida acostou Proposta de Cadastramento e 

Comprovante de Débito, firmado entre as partes relativo ao débito 

discutido nos autos (Id. 14453549). Desta feita, tendo em vista que o autor 

afirma que desconhece a origem do débito, entendo necessária a 

realização da prova pericial para aferir se a assinatura aposta nos 

documentos de fato pertence a autora. Assim, verificada a complexidade 

da causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Com essas considerações, acolho a 

preliminar arguida e, por consequência, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. São José do Rio Claro/MT, 

21 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-41.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000153-41.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE MARCOS DA 

SILVA MEDEIROS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS SENTENÇA Vistos, Cuida-se de cumprimento de 

sentença formulado por JOSE MARCOS DA SILVA MEDEIROS, em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS. Sustenta o 

exequente a existência de valores remanescentes no importe de R$ 

1.157,42 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos). O executado se manifestou no Id. 15013422, informando que o 

débito foi integralmente satisfeito. Sucinto relatório. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que o presente foi julgamento procedente para declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor. Destaca-se que sobre os danos morais foi fixada correção 

monetária pelo índico INPC a partir da sentença e juros de mora em 1% (um 

por cento) a partir do evento danoso, consoante se observa na sentença 

proferida nos autos (Id. 10541548). Desta feita, tem-se que o termo inicial 

da incidência dos juros de mora é o evento danoso, ocasião em que os 

dados do autor foram indevidamente inscritos nos órgãos de proteção ao 

crédito, qual seja 10/06/2016 (Id. 9969785). Assim, muito embora a data do 

débito seja 05/10/2014, a dívida somente foi inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito pela requerida em 10/06/2016 (Id. 9969785), sendo 

este, portanto, o termo inicial para os juros de mora. Ocorre que o 

exequente postula pelo recebimento do valor remanescente no importe de 

R$ 1.157,42 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos), considerando como termo inicial para os juros de mora a data 

do débito 05/10/2014 (Id. 14463747), em dissonância com o determinado 

na sentença. Desse modo, não vislumbro a existência de valores 

remanescente, uma vez que o calculo elaborado pelo autor considerou 

data incorreta para o termo inicial dos juros de mora. Destarte, havendo o 

cumprimento integral da obrigação da estampada no titulo judicial pela 

requerida, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

06 de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-77.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEOBINO JOSE DE SOUZA (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))

 

AUTOS Nº. 1000213-77.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LEOBINO JOSE DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Morais, formulada por LEOBINO JOSE DE SOUZA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus 
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dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida 

que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelos danos morais suportados. Em sede de contestação, a 

requerida sustentou, preliminarmente, pelo indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 do CPC, e no mérito alegou a legitimidade da dívida, 

formulando pedido contraposto. Juntou documentos. A autora apresentou 

impugnação, alegando a incompetência do Juizado Especial, ante a 

necessidade da prova pericial, já que desconhece a assinatura constante 

nos documentos acostados pela ré. Sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Morais, na qual a parte autora sustenta que seus 

dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito que alega desconhecer. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida acostou Termo de Adesão e Contratação do Serviço SMP, 

firmado entre as partes relativo ao débito discutido nos autos (Id. 

14056549). Desta feita, tendo em vista que o autor afirma desconhecer a 

origem do débito, entendo necessária a realização da prova pericial para 

aferir se a assinatura aposta nos documentos de fato pertence a autora. 

Assim, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da 

perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes 

discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça 

Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. São José do Rio Claro/MT, 

21 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-90.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA SILVA FONSECA (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))

 

AUTOS Nº. 1000238-90.2018.8.11.0033 REQUERENTE: EDERSON DA 

SILVA FONSECA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por EDERSON DA SILVA FONSECA, em face do 

TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Inicialmente, passo a analisar a preliminar argüida: - 

Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar arguida vez que a 

presente ação versa sobre pedido, cuja análise prescinde de perícia, na 

forma como alegada, de modo que este Juizado torna-se competente para 

análise e julgamento do feito. Destarte, afasta a preliminar argüida, e 

passo a analise do mérito da demanda. O pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora 

que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que desconhece os débitos cobrados pela 

empresa ré. A requerida, por sua vez, afirma que a dívida é oriunda do 

inadimplemento das faturas do plano vivo controle. Verifica-se, ainda, que 

empresa ré acostou o áudio com a contratação, no qual a parte autora 

confirma a contratação do plano vivo controle ofertado pelo requerido. 

Imperioso destacar, que no referido áudio ao finalizar a contratação do 

plano, a atendente solicita a confirmação dos dados da parte autora, 

sendo o nome completo, número do CPF, a data de nascimento, o que 

afasta a alegação de que a contratação foi efetivada por terceiro, já que 

inexiste informação de que o autor perdeu seus documentos pessoais. 

Desta feita, devidamente demonstrado a contratação do plano controle 

pela parte autora, tenho que a inscrição dos dados no devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência caracteriza-se 

como exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer pratica de 

ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a requerida a 

condenação do autor no pagamento da quantia de R$ 109,97 (cento e 

nove reais e noventa e sete centavos). Processualmente, tenho que o 

pedido contraposto está amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 

9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia”. Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrada 

a existência da dívida. Dessa forma, o valor cobrado é legítimo R$ 109,97 

(cento e nove reais e noventa e sete centavos) e deve ser arcado pela 

autora e atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, 

com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do 

artigo 405 do Código Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da 

parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o 

procedente para o fim de condenar o autor no pagamento da quantia R$ 

109,97 (cento e nove reais e noventa e sete centavos), que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. 

Deixo de condenar a autora 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). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 06 

de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-55.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000402-55.2018.8.11.0033 REQUERENTE: EURIDES PARRON 

PARRON REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 

38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora 

devidamente cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência 

designada de conciliação (Id. 15326436). Assim, a ausência do autor na 

audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;”. Não obstante o 

pedido de redesignação da audiência de conciliação (id. 15076276), 

verifico que houve a efetiva citação do requerido, que inclusive 

compareceu da audiência designada (Id. 15326436). Portanto, julgo extinto 

o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos 
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que instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Diante da manifestação no Id. 15076276, deixo de 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. Com o 

trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 27 de novembro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA TIMIDATI STELA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000296-93.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: IRENE TURRA 

EXECUTADA: LUZIA TIMIDATI STELA DESPACHO Vistos, Intime-se a 

exequente para que informe o valor atualizado do débito em 5 (cinco) dias. 

Após, concluso para analise do pedido de penhora online. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 21 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-79.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA BEDIN (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))

 

PROCESSO N. 1000090-79.2018.8.11.0033 AUTOR: LUCIMARA BEDIN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Embargos 

de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo que a 

sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a fundamentação dos 

danos morais arbitrados. Os embargos foram interpostos no prazo de 

cinco dias previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Na verdade, 

a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 21 de novembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Comarca de Vila Rica

Expediente

PORTARIA N. 86/2018-CNPar

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Rica , Estado de Mato Grosso, e no uso de suas 

atribuições;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor a CLARICE VIEGA, técnica judiciária, matrícula n. 

11993, para exercer, o cargo de confiança de Gestora A dministrativa II, a 

partir da data da publicação.

Lotar a servidor a acima qualificad a na Central de

 Administração desta Comarca.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica - MT, 6 de dezembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 85/2018-CNPar

 O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Rica , Estado de Mato Grosso, e no uso de suas 

atribuições;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor PEDRO VAZ DA SILVA NETO, analista judiciário, 

matrícula n. 34110, para exercer, o cargo de confiança de Gestor 

Judiciário da Segunda Secretaria, a partir da data da publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica - MT, 4 de dezembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 96/2018 – DF- O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM 

DR. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, no uso de suas 

atribuições, considerando o contido no Provimento nº 6/2006, da 

Corregedoria-Geral Eleitoral, e no Provimento nº 10/2010, da Corregedoria 

Regional Eleitoral de Mato Grosso,RESOLVE:Autorizar o cadastramento, 

junto à Corregedoria Regional Eleitoral do Mato Grosso, do Técnico 

Judiciário, matrícula nº 32816, RAIRA DIAS ABREU e do Técnico Judiciário, 

matrícula nº 11860, JOILMA SANTOS SANTIAGO, para acesso ao Sistema 

de Informações Eleitorais - SIEL, visando à solicitação, via meio eletrônico, 

de informações constantes do cadastro eleitoral, mediante utilização de 

e-mail institucional e senha pessoal e intransferível, observado o sigilo dos 

dados e a estrita vinculação dos mesmos com as atividades funcionais 

desta COMARCA DE VILA RICA - MT. Esta Portaria entra em vigor nesta 

data. VILA RICA – MT, aos 06 de dezembro de 2018.CARLOS EDUARDO 

DE MORAES E SILVA-Juiz Diretor do Fórum

PORTARIA N. 88/2018-CNPar
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O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

REVOGAR a portaria de nº. 012/2018-DF, na qual desig nou a servidora 

CLARIE VIEGA, técnica Judiciária, mat. 11993, para exercer a função de 

confiança de Gestora Judiciária Substituta da Segunda Secretaria desta C 

omarca, a partir do dia 11/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica, 7 de dezembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 89/2018-CNPar

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

REVOGAR a portaria de n º. 018/2018-DF, na qual designou o servidor 

PEDRO VAZ DA SILVA NETO, Analista Judiciário, para exercer a função 

de confiança de Gestor Administrativo II, a partir de 11/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 7 de dezembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42281 Nr: 1959-56.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 Vistos.

Considerando ter o réu mudado de endereço sem prévia comunicação ao 

juízo (fls. 245), razão pela qual não foi intimado da sessão de julgamento 

designada, sendo aplicável a norma insculpida no artigo 367 do CPP.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – 

NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DA DECRETAÇÃO DA REVELIA – 

IMPROCEDÊNCIA – NOVO ENDEREÇO DO RÉU NÃO INFORMADO NOS 

AUTOS – APLICAÇÃO DO ART. 357 DO CPP – MÉRITO - PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – 

RECURSO PROVIDO. 1. Acertadamente a Magistrada reconheceu a revelia 

do Apelante, pois ele não comunicou a mudança de residência e tampouco 

seu novo endereço ao juízo, conforme preceitua o art. 367 do CPP. 2. Não 

havendo nos autos provas suficientes a ensejar uma sentença 

condenatória, cabível a aplicação do principio in dubio pro reo, 

absolvendo-se o acusado. (TJMT. Ap 46797/2015, DES. RUI RAMOS 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado 

no DJE 27/10/2015).

Diante do exposto, de ofício decreto a revelia do réu Roni Borges dos 

Santos, com fundamento legal no artigo 367 do Código Processo Penal.

No mais, permanece designada a sessão de julgamento para o dia 07 de 

dezembro de 2018 às 08h0min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50094 Nr: 891-66.2015.811.0049

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMOTON DE SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por DISAL – 

Administradora de Consórcio LTDA, em face de SIMONTON DE SOUSA 

MELO, devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/17.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 20. Restando 

infrutífera conforme certidões de fls. 30, 38 e 44.

 Às fls. 51/55, a parte autora requereu a conversão da presente ação em 

Ação de Execução, deferida por este juízo às fls. 57, determinando a nova 

citação do requerido, que restou frutífera conforme certidão de fls. 63.

 A exequente informou a desistência da ação, fls. 73.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 73), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50692 Nr: 1143-69.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL JACINTO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Considerando a formação do presente executivo de pena, designo 

audiência admonitória para o dia 12 de março de 2019, às 14h00min 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se o réu para comparecimento à audiência acompanhado de 

advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 1565-44.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 Vistos.

Verifico que resta pendente nos autos a destinação da fiança arbitrada às 

fls. 24.

Pois bem, a fiança deverá ser restituída integralmente nas hipóteses do 

artigo 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

No caso em tela, a absolvição do acusado foi reconhecida por este juízo, 

conforme sentença proferida às fls. 70/71.

Nestes termos, DEFIRO o pedido de restituição de fiança ao acusado.

Intime-se o indiciado para indicar conta passível de transferência do valor 

correspondente ao comprovante de fls. 25.
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Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47177 Nr: 1124-97.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

ABSOLVO o réu SIRO RODRIGUES ALVES, devidamente qualificado nos 

autos, o que faço com fulcro assente no artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Considerando a atuação profissional do Defensor 

Dativo nomeado à fl.55, e observando o disposto no artigo 303 do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro honorários advocatícios em 

10 (dez) URH’s. Expeça-se certidão com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (CNGC, artigo 302, §3º).Após, nada mais havendo, arquivem-se 

os autos com baixa definitiva na distribuição.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65671 Nr: 1353-18.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIO SOUSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para, 

nos termos do artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIAR o acusado Cássio Sousa de Almeida, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, §2.º, incisos 

II (motivo fútil), e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14 

(tentativa) e artigo 147 (ameaça) todos do Código Penal.O acusado será 

julgado pelo Tribunal do Júri desta Comarca.Por vislumbrar a permanência 

dos pressupostos da prisão preventiva, mantenho a prisão preventiva 

decretada em desfavor do réu e nego-lhe o direito de recorrer em 

liberdade.Intimem-se, o acusado, o Defensor e o Ministério Público em 

conformidade com o que preceitua o artigo 420 do CPP.Havendo preclusão 

da presente decisão de pronúncia, e, considerando-se ser este Juízo 

também competente para realização do Júri, determino abertura de vista 

dos autos às partes para se manifestar nos termos do CPP, artigo 422, 

arrolando testemunhas, juntando documentos ou requerendo diligências, 

fundamentadamente, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62529 Nr: 2548-72.2017.811.0049

 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): ROSANE EISTEDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face de AILAN ANTONIO 

GONCALVES, devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 11/21.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 22/23. 

Restando frutífera conforme certidão de fls. 31/32 e infrutífera conforme 

certidão de fls 51.

 A parte autora requereu o arquivamento provisório da demanda conforme 

fls. 54, deferido às fls. 55. Postulou às fls. 60, a parte autora requereu 

novamente o arquivamento provisório da demanda, deferido às fls.61.

A exequente informou a desistência da ação, fls. 66.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 66), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64396 Nr: 494-02.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa da Silva Carneiro - 

OAB:OAB/MT 25186/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a Dr. Larissa da Silva Carneiro, OAB/MT 

25168/O, acerca da nomeação para exercer a defesa do réu Lázaro 

Vieira de Souza, conforme deliberado às fls. 46.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000535-49.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN GAMBA DE LIMA (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 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 redesignar Audiência 

de Conciliação para o dia 23 de janeiro de 2018 , às 10 horas (MT). VILA 

RICA, 7 de dezembro 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: 1000668-91.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM NOGUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABES FONSECA BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 
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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 10 horas (MT). VILA 

RICA, 7 de dezembro 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): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45207 Nr: 1666-89.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etelvina Maria Bergoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44524 Nr: 1349-91.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edeson Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730-MG

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46744 Nr: 399-48.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46479 Nr: 275-65.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor da Costa Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

prescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/02/2019 às 10h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50888 Nr: 2498-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Em atenção ao provimento nº 16/2018-CM que estabelece o período de 

recesso forense e plantão judiciário, REDESIGNO a oralidade 

anteriormente aprazada para a data de 24/01/2019 às 09h00min.

Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56723 Nr: 1260-97.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMI RAMOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

prescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 
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ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/02/2019 às 16h20min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41695 Nr: 211-89.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLANTHIESCO APARECIDO RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

prescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/02/2019 às 14h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-95.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEITE FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ BORGES SILVESTRIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos para a parte promovente declinar o endereço atualizado do 

promovido no prazo de 05 (cinco) dias. Alto Garças, 7 de dezembro de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000077-74.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEYVID SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos do art. 388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento às 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. 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 art. 389 da CNGCJ/MT. Estando em ordem à 

missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Em 

havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecante, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 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. Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos ao juízo 

deprecante, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. 

____________________________________ LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-42.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES SILVA VIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENDES ROBERTO ALVES VIGILATO (REQUERIDO)

ROSEMILDA PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Chamo o feito à ordem. De análise dos autos, 

verifica-se que o lançamento equivocado da retro sentença de ID 

n.16309308, por se tratar de assunto estranhos aos autos, razão pela 

qual, revogo-a. Ato continuo, passo a análise dos autos em questão. 

Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima nominadas. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante o 

acordo entabulado entre as partes em relação à esta demanda, a extinção 

do processo, com resolução de mérito, é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54, da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Às providencias. 

Cumpra-se. ________________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 89-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA, VRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF MORAIS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 
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Leal - OAB:14398/MT

 Considerando que o executado não cumpriu os termos do acordo 

formulado com a exequente, conforme petição de fl., revigoro os efeitos 

do decreto de prisão.

Tendo em vista a justificativa apresentada, deixo de condenar o advogado 

do executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Até porque, a 

má-fé não se presume, e não há nos autos demonstração segura de que 

o causídico tinha ciência prévia da insubsistência do bem dado em 

pagamento.

Expeça-se, com urgência, novo MANDADO DE PRISÃO, com prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51333 Nr: 2504-84.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17835 Nr: 999-10.2008.811.0092

 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: Dirceu Luiz Flumian, Jane Margaret Droppa Flumian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO, Viviane Santana de Paiva Parralego - OAB:20051-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 17835

Decisão

 Intime-se a parte requerida para apresentação das contrarrazões 

recursais.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para 

apreciação do recurso interposto.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3296 Nr: 469-45.2004.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSO GOELZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dom Bosco Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19.053/MS, RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 Código nº 3296

Despacho

Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 10 dias, se manifestar ao 

pedido de fls. 262/263.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32719 Nr: 490-69.2014.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thairin Comércio de Som e Acessórios Ltda 

ME, Braz de Espirito Neto, Thairon Rodrigo de Espirito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:8.761-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32719

 DECISÃO

 Indefiro o pedido de fls.107/108, vez que não cabe ao já sobrecarregado 

Poder Judiciário realizar diligências que competem à parte.

 Ademais não há que se alegar o esgotamento dos meios para a 

localização da parte requerida uma vez que a parte autora é instituição 

financeira, logo com acesso a várias ferramentas de consulta por meios 

legais, por e.g., SERASA/SCPC.

 Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13656 Nr: 405-98.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oeste Center Antenas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Donizete Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:5882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 13656

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Oeste 

Center Antenas Ltda em face de Antonio Donizete Garcia, todos 

devidamente qualificados.

 Pois bem, conforme fls. 87, foi determinado a intimação pessoal do 

exequente para, no prazo de 05 dias, requerer o que for de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, contudo, conforme certidão de 

fls. 92, a exequente deixou decorrer o prazo sem manifestação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Destarte, nota-se que até o momento a parte exequente mantem-se inerte, 

transcorrendo mais de 2 (dois) anos sem dar prosseguimento ao feito.

É o sucinto relato. Decido.

No presente caso verifica-se que a parte autora não se manifestou no 

prosseguimento do feito, mesmo devidamente intimado pessoalmente.

Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

Custas já recolhidas no início.

P.I.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51686 Nr: 2678-93.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a 

requerida confira ao requerente o direito de visitar sua filha e tê-la em sua 

companhia em finais de semana alternados, um com a requerida e o outro 

com o requerente buscando a menor na sexta feira e entregando no 

domingo; Natal e Ano Novo intercalados e alternados de tal sorte que no 

primeiro ano o natal será na companhia do autor e o ano novo na 

companhia da requerida. Fixo o pagamento de ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

em favor da filha no valor mensal equivalente a 31,45% (trinta e um virgula 

quarenta e cinco por cento) do salário mínimo mensal, atualmente 

equivalente a R$300,03 (trezentos reais e três centavos) a partir da 

citação, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta de 

titularidade da genitora.Intime-se a requerida para cumprimento da 

liminar.Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil 

e do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado ou defensor público, consignando que o termo inicial para 

apresentação da contestação observará o disposto no artigo 335 do CPC. 

Consigne ainda que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do 

artigo art. 344 do CPC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §

§ 3º e 9º do CPC. Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.ADVIRTAM-SE 

as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação/mediação 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 do Estado, 

conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14963 Nr: 513-93.2006.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993

 Código nº 22347

DECISÃO

Considerando a anuência do Juízo da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT para o recebimento do segregado Walter Gomes Dias, 

autorizo o recambiamento do mesmo.

Comunique-se imediatamente à autoridade policial desta Comarca para que 

proceda ao recambiamento do réu WALTER GOMES DIAS ao presídio de 

Santo Antônio do Leverger/MT conforme vaga anuída, que em razão da 

excepcionalidade também servirá como ofício.

Após, ciência ao MPE.

Alto Taquari/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51323 Nr: 2501-32.2018.811.0092

 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: FMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, presentes os necessários indícios de paternidade, e 

diante da ausência de comprovação de rendimentos do requerido, DEFIRO 

o pedido de fixação de alimentos gravídicos formulado na inicial, fixando- 

os em 40% do salário mínimo, correspondente a R$ 381,60 (trezentos e 

oitenta e um reais e sessenta centavos), a partir da citação.Após o 

nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em 

pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a 

sua revisão (parágrafo único do artigo 6º da Lei 11.804/08). II – Nos 

termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e do 

Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a remessa 

deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.III - CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré para que compareça à audiência acompanhada de advogado ou 

defensor público, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo 

art. 344 do CPC.IV - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §

§ 3º e 9º do CPC. Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.V - 

ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação 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 do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.VI - 

DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como tome 

as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de justiça, 

como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.VII – 

Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.Ciência ao 

Ministério Público.Alto Taquari/MT, 06 de dezembro de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30949 Nr: 448-54.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro do Nascimento Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:119.2013-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração com 

efeitos infringentes para além de afastar a condenação sucumbencial 

fixada na sentença, revogar a liminar concedida, tornando sem efeito a 

consolidação do domínio, posse e propriedade do bem, objeto do pedido, 

em favor da parte autora, e por consequência consolidando-as 

exclusivamente em favor da parte requerida.Recolham-se eventuais 

mandados expedidos para a busca e apreensão do bem.Desnecessário a 

intimação do embargado, por tratar-se de revel, pois contra o revel que 

não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de 

intimação.Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INTIMAÇÃO. ART. 322 DO CPC/73. NÃO PROVIMENTO. 1. Se o 

réu não contestou a demanda e nem compareceu aos autos, não há que 

se falar em nulidade por ausência de intimação, porquanto "contra o revel 

que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente 

de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório", como reza o 

artigo 322 do revogado Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que 

se nega provimento. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.064.852 - RS (2017/0048536-9).Certifique-se o transito em julgado.Após, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Alto Taquari/MT, 03 de 

dezembro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44510 Nr: 2527-64.2017.811.0092

 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: José Cosmo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 349 de 452



OLIVEIRA - OAB:5134

 Cód. nº 44510

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Terceiro movido por José Cosmo de Araújo, em 

face de Banco Bradesco S/A, todos já qualificados.

O réu reconheceu a procedência do pedido (fls.20/23).

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o reconhecimento da 

procedência do pedido, para que produzam seus efeitos legais, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de 

Processo Civil.

 Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do art. 90, do CPC.

 Expeça-se ofício ao RGI competente determinando-se o cancelamento da 

penhora realizada na matrícula nº29, referente ao processo nº 

1190-84.2010.811.0092.

 Translade-se cópia desta sentença para os autos nº 

1190-84.2010.811.0092.

 Após, transitando em julgado, desapense-se e arquive-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21722 Nr: 532-26.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transenergia Renovavel S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio Felício Garcia, Malaque Ayub Garcia, 

Dourival Magnani, Vanda Garcia Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MATTHES - 

OAB:76.544/SP, KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - 

OAB:182.340/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 21722

 DECISÃO

CHAMO O FEITO A ORDEM

 Inicialmente altere-se o nome do patrono da parte autora nos autos, 

conforme consta em pedido de fls.225.

Analisando minunciosamente os autos verifiquei a inexistência de pedido 

que justifique a indicação do número de CPF/MF da parte requerida, bem 

como às fls.195 dos autos constar apenas um despacho de mero 

expediente.

Desta forma, revogo o despacho de fls.213.

Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

carta precatória e documentos de fls.196/200, bem como providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A N.º 52 /2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que o servidor YURI COIMBRA MUNIZ , matrícula 33279, 

Analista Judiciário, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado nos 

dias 10/12/2018 a 19/12/2018 , em gozo de férias.

 CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de seu afastamento;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora ALCIONE GOMES DE ARAÚJO MAGALHÃES, 

Técnico Judiciário, matrícula 38000 , para responder pela Secretaria da 

Vara Única na função de Gestora Judiciária Substituta, nos dias 

10/12/2018 a 19/12/2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 04 de Dezembro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98389 Nr: 757-67.2018.811.0038

 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: Klein & Schossler Ltda, Schossler & Danielski Ltda, 

Edina LucianaDanilski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Alvorada Ltda, Jose Carlos de Souza, 

Tadeu Rezende Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alberto da Cruz - OAB:MT 

- 20475 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da TUTELA/ TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – 

CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, caput -, ajuizada por 

SCHOSSLER & DANIELSKI LTDA, representado por sua sócia 

administradora Edina Luciana Danilski, em desfavor de LAICÍNIOS 

ALVORADA LTDA, TADEU REZENDE GOMES e JOSÉ CARELOS DE 

SOUZA, em que requer que seja concedida em caráter liminar o sequestro 

de um tanque resfriador.

Aduz que a parte autora realizou um contrato de compra e venda de um 

tanque rodoviário para coleta de leite a granel, com capacidade para 

armazenar 12.000 (doze mil) litros, da marca Friomax, com identificação 01 

FXZ.

Relata que foi acordado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 

sendo uma entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 10 (dez) parcelas 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o primeiro vencimento em 2/7/2017 e a 

última em 2/4/2018.

Declara ainda que os requeridos pagaram apenas 3 (três) parcelas e 

apesar das tentativas de recebimento administrativo, não foi possível 

chegar em um acordo, restando senão a judicialização da causa.

Juntou documentos diversos, contudo não localizei a integralidade do 

contrato firmado entre as partes, pois apenas anexada a cópia 

reprográfica das primeira e última páginas.

Isso posto e por verificar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, DETERMINO a intimação da parte requerente, através 

de seu(s) advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial e traga a integralidade da 

cópia reprográfica do contrato, sob pena de decidir os pedidos 

apresentados com base no constante apenas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27055 Nr: 506-93.2011.811.0038

 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: Aruko Nobokite

 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 advogada da parte autora para que compareça nesta 

secretaria a fim de retirar os documentos originais dos autos fisicos 

conforme requerido anteriormente.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-84.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos Declaratórios opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte contrária para, querendo, 

impugnar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINA CANDIDA DE JESUS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos Declaratórios opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte contrária para, querendo, 

impugnar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-14.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CIRINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade da Contestação oposta nos autos. 

Diante disso, INTIMO a requerente para, querendo, apresentar 

Impugnação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 Certifico que transcorreu o prazo in albis para a parte 

executada pagar voluntariamente o valor da condenação. Diante disso, 

INTIMO a parte credora/exequente para manifestar o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010172-74.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS EXECUTADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes NATHACHA 

ALEXANDRA GASCH HARRIS e NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento integral do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 10:26:29. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010172-74.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS EXECUTADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes NATHACHA 

ALEXANDRA GASCH HARRIS e NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento integral do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 10:26:29. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010172-74.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS EXECUTADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes NATHACHA 

ALEXANDRA GASCH HARRIS e NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento integral do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 10:26:29. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte contrária para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(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))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS BARCELOS (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte embargada para, querendo, 

apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010266-27.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI DOS SANTOS QUEIROZ (EXEQUENTE)

ROSIVETE CEBALHO QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da parte Executada para ciência e manifestação acerca da petição ID 

16247003 juntada pela Exequente.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000242-15.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FIDELIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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. 1000242-15.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SILVANIA FIDELIS 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA proposta em 

desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO, razão pela qual DETERMINO que intime os 

devedores/executados na pessoa de seus representantes judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que 

cumpra a sentença que reconheceu a obrigação de fornecerem o 

procedimento cirúrgico ARTRODESE NA COLUNA LOMBAR, fazendo-o no 

prazo razoável e proporcional de 15 (quinze) dias, sob pena de, para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas 

necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a imposição de 

multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro de valores 

das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a 

fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 

NCPC, art. 536, § 3º. Sobre a possibilidade de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO 

DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar 

este tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 

a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de 

prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita 

médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) 

meses para essa renovação/atualização ou prazo outro 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 
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do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo 

o necessário com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 

de dezembro de 2018 - 09:52:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. 

C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-69.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. 1000219-69.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL Visto e bem examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE 

ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA proposta em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT e ESTADO DE MATO GROSSO, 

razão pela qual DETERMINO que intime os devedores/executados na 

pessoa de seus representantes judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que cumpra a sentença que 

reconheceu a obrigação de fornecerem o MEDICAMENTO/FÁRMACO 

MASELAZINA 800mg , fazendo-o no prazo razoável e proporcional de 15 

(quinze) dias, sob pena de, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar, de ofício 

ou a requerimento, as medidas necessárias à satisfação do exequente, 

entre as quais a imposição de multa, a busca e apreensão e o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público, advertindo que “O executado 

incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente 

descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por 

crime de desobediência” - NCPC, art. 536, § 3º. Sobre a possibilidade de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) A parte que apresentar este tipo de pedido deve juntar o 

orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicial 

autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 

2018 - 10:15:45. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-69.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. 1000219-69.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL Visto e bem examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE 

ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA proposta em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT e ESTADO DE MATO GROSSO, 

razão pela qual DETERMINO que intime os devedores/executados na 

pessoa de seus representantes judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que cumpra a sentença que 

reconheceu a obrigação de fornecerem o MEDICAMENTO/FÁRMACO 

MASELAZINA 800mg , fazendo-o no prazo razoável e proporcional de 15 

(quinze) dias, sob pena de, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar, de ofício 

ou a requerimento, as medidas necessárias à satisfação do exequente, 

entre as quais a imposição de multa, a busca e apreensão e o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público, advertindo que “O executado 

incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente 

descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por 

crime de desobediência” - NCPC, art. 536, § 3º. Sobre a possibilidade de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) A parte que apresentar este tipo de pedido deve juntar o 

orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicial 

autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 

2018 - 10:15:45. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000199-78.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000199-78.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA, 

proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT e ESTADO DE 

MATO GROSSO, razão pela qual DETERMINO que intime o 

devedor/executado na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que cumpra a 

sentença que reconheceu a obrigação em fornecer avaliação 

médico-psiquiátrica em favor de Lucas Soares, fazendo-o no prazo 

razoável e proporcional de 5 (cinco) dias, sob pena de, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas 

necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a imposição de 

multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro de valores 

das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a 

fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 

NCPC, art. 536, § 3º. Sobre a possibilidade de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO 

DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar 

este tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 

a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de 

prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita 

médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) 

meses para essa renovação/atualização ou prazo outro 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 

do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo 

o necessário com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-17.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. M. F. N. (REQUERENTE)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000313-17.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL 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) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de MANOEL MESSIAS FURTADO NETO, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio 

litis e inaudita altera parte seja determinado o fornecimento de 4 (quatro) 

latas de LEITE PKU 2 por mês, dando à causa o valor de R$. 5.000,00 

(cinco mil reais). Narra que o paciente foi diagnosticado com 

FENICENTONURIA, sendo necessário fazer uso do suplemento alimentar 

supracitado e por não ter condições financeiras para custear, solicitou o 

fornecimento junto à secretaria de saúde municipal, contudo sem êxito. 

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 
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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 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ter FENICENTONURIA e a peça inicial veio acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado, bem 

como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que ha risco 

de perda de oportunidade/morte, bem como há urgência na entrega do 

suplemento e que é disponibilizado pelo SUS através de componente 

básico, sendo fornecido pelo gestor estadual. Há elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e a 

forma/necessidade de tratamento, assim como presente o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora agrava a 

situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em agravamento da 

enfermidade, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante 

da proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA e DETERMINO a intimação para que a(s) parte(s) 

demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados, especificamente 4 (quatro) latas por mês de LEITE PKU 2, ou 

similar, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 5 (cinco) dias corridos da intimação, sob 

pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida 

idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, 

devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento 

especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação 

dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e 

os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, 

art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à 

expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do 

sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do 

Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, 

quando for obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária 

deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de 

audiência de conciliação, 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, DETERMINO que cite a 

parte adversa para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, forneça a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique 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. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando 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, 7 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 65/2018-cnpar

A Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Arenápolis-MT, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei,

 Considerando as disposições do Provimento n.16/2018-CM, que 

estabelece Recesso Forense, Plantão Judiciário e Suspensão dos prazos 

processuais no período de 20/12/2018 a 06/01/2019 e 07 a 20/01/2018, 

bem como a Portaria n.1.420/2018-PRES, que estabelece o horário de 

expediente no recesso forense.

R E S O L V E:

Art. 1º- Estabelecer horário de expediente no Fórum desta comarca, 

excepcionalmente no dia 19 de dezembro de 2017, que funcionará no 

horário de 07 às 14 horas (Portaria N. 1420/2018-PRES)

 Art. 2º- Fixar a Escala de Plantão para o Recesso Forense na Comarca 

de Arenápolis, no período compreendido entre 20 de dezembro de 2018 a 

06 de janeiro de 2019, no horário de 13 às 18 horas, onde os servidores 

trabalharão em sistema de plantão.

Secretaria da Vara Única – Gestores Plantonistas

19/20 Marcello Andrade Santos

21 Silvinha G. da Silva Lopes

22 Ricardo Moura Ricas

23/24 Domingas Maria da S. Lima

25/26 Marcello Andrade Santos

27/28 Emanuel Daniallen do A. Gomes e Valdete L. A. Salvalaggio
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29/30 Ricardo Moura Ricas

31/12/2018 e 01/01/2019 Estevaldo Henrique P. Bandeira

02 Glória de Jesus P. Santana

03/04 Andréia Reche Zanutto

05 Zaida de Lourdes M. Oliveira

06 Shirlei Rezende de L. Rocha

Oficiais de Justiça

20/24 Samuel P. da Silva

25/31 Amauri C. Dorilêo Filho

1º06 Valdeci L. Fonseca

Gabinete

 28/12/2018 a 06/01/2019 Polyana Gonçalves Machado e Pedro Lucas 

Ferreira Cavalcante

Cumpra-se. Remetendo-se cópia a Presidência, CGJ, Ministério Público e 

Defensoria Pública.

 Arenápolis-MT, 04 de dezembro de 2018

 Marina Carlos França

Juiz de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N. 13/2018 - DF - GABARITO DEFINITIVO - PROCESSO SELETIVO 

PARA CREDENCIAMENTO AO CADASTRO DE RESERVA DE 

CONCILIADORES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC – COMARCA DE ARENÁPOLIS

* O Edital n° 13/2018 - 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):

 Cod. Proc.: 52090 Nr: 646-90.2016.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADA FERREIRA MARTINS, JERONIMA BATISTA 

MENDES, Joaquim Batista Ferreira, APARECIDA BATISTA FERREIRA, JOSÉ 

BATISTA FERREIRA, MARIA FERREIRA DOS SANTOS, ANA FERREIRA 

LIMA, MARINEZ BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandrino Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para INTIMAR os Drs. Carlos Alberto 

A. Campos OAB/MT 4123 E Alexandre Marim De Oliveira OAB/MT 

20003-O, na qualidade de advovagos da INVENTARIANTE AMADA 

FERREIRA MARTINS, para no prazo de 05 (cinco) dias prestar 

compromisso e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, e também para que a inventariante no prazo de 10 (dez) 

dias, junte nos autos documentos legívis, visto que vários documentos 

(pessoais e escrituras) anexados a exordial estão incompletos, pois foram 

digitalizados de forma que cortou parte do conteúdo.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 19/2018-DF - LISTA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 -

 * O Edital n° 19/2018 - 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): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54365 Nr: 981-88.2014.811.0088

 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: FABIANA RODRIGUES AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO TORREMOCHA AGUILAR (ESPOLIO), 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432-

21.432, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3.749

 Vistos.

Acolho em parte a cota ministerial retro e determino a intimação da 

inventariante, devendo esta se manifestar quanto ao teor da petição de 

ref. 07, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Ao mesmo tempo, certifique-se quanto ao cumprimento integral da 

determinação datada de 27/04/2017. Em caso de não cumprimento integral, 

promova-se o cumprimento com URGÊNCIA.

Ato contínuo, tendo em vista que fora apresentado o endereço atual da 

herdeira Ana Maria Rodrigues, determino a sua citação.

Promova-se, ainda, a retificação na digitalização do presente processo, 

uma vez que desacompanhado de petição inicial, bem como que várias 

petições estão em duplicidade.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67887 Nr: 2529-46.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIL NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8194-A-MT

 Ante o exposto, acolho a preliminar arguida na contestação e JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Sem custas ou 

honorários, ante a gratuidade da justiça.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73334 Nr: 421-10.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de modificação de guarda de menores c/c pedido de 

tutela provisória proposta por Luciana Marques Cordeiro em desfavor de 

Hiran Miranda Correa.

 Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido. A análise do 

pedido liminar foi postergada para após a realização de audiência de 

conciliação (ref. 19).

O estudo psicossocial encontra-se juntado à ref. 35.

A audiência de conciliação restou prejudicada ante a não localização do 

requerido (ref. 39).

À ref. 57, a autora pugnou pelo deferimento do pedido liminar e informou 

que o requerido voltou a residir nesta Comarca.
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O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao acolhimento do 

pedido (ref. 63).

À ref. 66, foi determinada a realização de novo estudo do caso.

 À ref. 70 consta o laudo psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar 

do Juízo.

 Pois bem.

 De início, determino a citação da parte requerida para, querendo, 

contestar o pedido no prazo legal. Apresentada contestação no prazo da 

lei, intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 

350 e 351 do CPC).

Consigne-se no mandado o endereço declinado na petição de ref. 57

No mais, não obstante o teor do estudo elaborado pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, designo audiência de conciliação, para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 16h15min. A audiência, no caso, é designada 

mesmo com ausência de CEJUSC na comarca, tendo em vista que o direito 

em litígio permite atuação direta do magistrado e com aplicação analógica 

da lei de alimentos.

Anoto, que o pedido liminar será analisado em audiência.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se as partes e advogados. Deverá o genitor comparecer ao ato 

acompanhado das crianças.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, EXPEDINDO O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50340 Nr: 1058-68.2012.811.0088

 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: AURELINA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de indeferimento administrativo (fls. 131), o feito 

deve retornar seu curso.

Assim, intime-se o requerido para contestar a ação, no prazo da lei.

Após, intime-se a autora para impugnação.

Por fim, digam as partes sobre as provas que desejam produzir, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40386 Nr: 790-48.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALBUQUERQUE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Insurge-se o advogado David Clemente Rudy, por meio de embargos de 

declaração (fls. 104), contra a sentença de fls. 101/103, alegando que 

houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, conforme a 

tabela da OAB/MT.

O recurso interposto é tempestivo, consoante se observa da certidão de 

fls. 107.

Analisando a sentença ora embargada, observo que não houve omissão 

quanto à necessária fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o 

advogado nunca foi nomeado para atuar no presente processo.

Diante disso, referido advogado não faz jus à fixação de honorários 

advocatícios, razão pela qual deixo de acolher os presentes embargos de 

declaração.

No mais, determino que a Gestora Judiciária esclareça porque houve a 

certificação de trânsito em julgado e posteriormente fora certificado que 

os embargos de declaração eram tempestivos.

 Decorrido o prazo recursal, arquive-se o processo com as baixas e 

cautelas de estilo.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57781 Nr: 1104-52.2015.811.0088

 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 JOSE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as advertências 

legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto no art. 24 da 

Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, indiquem assistente técnico 

e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) estabelecido e informado 

pela perita data, hora e local para a realização da perícia médica, 

intimem/cientifiquem as partes, através dos seus advogados constituídos 

nos autos, para ciência e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes técnicos nomeados 

e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as 

partes para o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33410 Nr: 1871-71.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA APARECIDA GAGLIARI STECH-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal 

em face de Eliana Aparecida Gagliari Stech - ME.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls.38).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22975 Nr: 1603-22.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO MEURER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal 

em face de Bernardo Meurer.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls. 115).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 
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advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela 

exequente, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo 

Civil.

Promova-se o levantamento de eventuais penhoras.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39584 Nr: 182-50.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYKORA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Nacional em 

desfavor de Sykora & Cia LTDA.

Recebida a petição inicial (fls. 22), fora determinada a citação da 

executada.

Às fls. 39, consta certidão informando que a parte executada não foi 

localizada.

Intimada a parte exequente, a fim de se manifestar no processo, esta 

pediu a suspensão por 01 (um) ano.

É o relato. Decido.

Tendo em vista que até a presente data não foi possível proceder à 

citação da parte executada, bem como que desde o ajuizamento da ação 

já se transcorreu o lapso temporal superior há 09 (nove) anos, nos termos 

do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, determino o ARQUIVAMENTO do 

processo em tela pelo prazo de 01 (um) ano sem baixa na distribuição, 

mas excluindo-o do relatório estatístico.

Consigno, ainda, que nos termos do REsp 1.340.553/RS, após finalizado o 

prazo de suspensão inicia-se a contagem do prazo prescricional, 

independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.

Intime-se a Fazenda exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 101-28.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO - 

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 17.997,84 

(dezessete mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro 

centavos), correspondente às certidões de honorários por atuação como 

defensor dativo nos processos números: 1699-22.2013.811.0088, 

1983-30.2013.811.0088, 1285-87.2014.811.0088, 1282-98.2015.811.0088, 

1401-59.2015.811.0088, 1444-93.2015.811.0088.INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as Certidões originais em Cartório, as quais 

deverão ser remetidas para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

baixas necessárias.DETERMINO, AINDA, A REMESSA DO PRESENTE 

PROCESSO AO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, UMA VEZ QUE O 

VALOR DA CAUSA É INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22975 Nr: 1603-22.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO MEURER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERNARDO MEURER, CNPJ: 

03088325000166. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de Bernardo Meurer.A exequente informa que a 

parte executada satisfez a obrigação, requerendo a extinção do feito (fls. 

115).Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte executada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico 

obtido pela exequente, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.Promova-se o levantamento de eventuais 

penhoras.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Oportunamente, 

arquivem-se.Demais diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 06 de dezembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-95.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO CONSTANTINO GASPERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010126-95.2015.8.11.0088. REQUERENTE: AGOSTINHO CONSTANTINO 

GASPERIN REQUERIDO: APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Nulidade de Duplicata c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, promovida por 

AGOSTINHO CONSTANTINO GASPERIN em face de APROCAMPO 

MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-EPP. 

Em comum acordo, as partes decidiram solucionar a lide de forma 

extrajudicial (Id nº 12219166). Após devidamente cumprido o acordado, a 

parte autora requereu a extinção do processo pela satisfação da dívida (Id 

nº 12649108). Desse modo HOMOLOGO o acordo firmado, e por 

consequência EXTINGO o processo, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos à MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 
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Substituta ARIPUANÃ, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-94.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR XAVIER DE QUADROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010085-94.2016.8.11.0088. REQUERENTE: JAIR XAVIER DE QUADROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se Ação Reclamatória com Pedido de Danos Morais e 

Tutela Antecipada proposta por JAIR XAVIER DE QUADROS, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DEENERGIA S/A. A 

pretensão do requerente cinge-se à condenação da requerida ao 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade 

rural, bem como condenação ao pagamento de danos morais na 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foi deferido o pedido de tutela 

de urgência (Id nº 8880599). Instadas a especificar provas a produzir, as 

partes quedaram-se inertes. Desse modo, o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Decido. No caso em tela, tratando-se de relação 

de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Narrou o autor que no dia 17/02/2016 teve o fornecimento de energia 

elétrica em seu sítio suspenso, sem qualquer aviso, e mesmo estando com 

todas as contas devidamente quitadas. Relata que tentou resolver a 

situação diretamente com a requerida, porém sem sucesso, conforme 

demonstram os diversos números de protocolo de atendimento 

colacionados. Em sua contestação, a requerida alega que não houve corte 

do fornecimento, apenas queda temporária. Todavia, conforme se 

depreende da narrativa do autor, corroborada pelos diversos protocolos 

de atendimento, o autor ficou mais 30 (trinta) dias sem energia elétrica, de 

modo que não se pode falar apenas em um dissabor temporário, mas sim, 

em um corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Desse modo, a 

atitude imprópria da concessionária configura a falha na prestação do 

serviço, nos termos do art. 14, I da Lei nº. 8.078/90, vez que a reclamada 

interrompeu o abastecimento de energia na UC do reclamante sem 

qualquer justificativa plausível. A energia elétrica é bem essencial ao 

cotidiano de qualquer pessoa, sendo evidente, portanto, que o usuário, 

ora reclamante, teve prejuízos materiais, consistente na impossibilidade de 

realizar uma obra no sítio, bem como sofreu danos de natureza moral, 

estes representados pelo sensível desconforto a que ficou submetido no 

período em que a energia elétrica deixou de lhe ser fornecida, associado 

ao constrangimento e à decepção íntima daí resultantes. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM R$ 

2.000,00. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Recurso Cível Nº 

71005422365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/04/2015). No tocante ao caráter 

indenizatório e a valoração do dano moral, Caio Mário da Silva Pereira 

norteia de forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação 

do quantum do dano moral: Quando se cuida de dano moral, o fulcro do 

conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas 

forças: 'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da 

condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter 

compensatório' para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione 

prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª 

edição, editora Forense, 1997, p.97) Assim, a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) é o valor adequado para que reste satisfeita a função 

reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, bem como não 

importe no enriquecimento sem causa da parte autora. Dispositivo. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

exordial para: a) Manter a liminar concedida, para determinar que a 

requerida retome imediatamente o serviço de fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte requerente; b) Condenar a parte 

requerida no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos 

termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

nos moldes da Súmula n. 54 do STJ. Descabe condenação ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, 

caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza Substituta ARIPUANÃ, 23 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-07.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO & SARAIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY HEITOR MARTINI OAB - MT0015501A (ADVOGADO(A))

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010031-07.2011.8.11.0088. REQUERENTE: NORBERTO & SARAIVA LTDA 

- ME REQUERIDO: CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S.A, Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. Preliminar. Incompetência do Juizado Especial. Não merece 

prosperar a alegação de que a autora não se enquadra nas hipóteses do 

art. 8º da Lei nº 9.099/95, visto que comprovou sua condição de 

microempresa com a juntada do comprovante de inscrição e situação 

cadastral (Id nº 8863528). Sendo assim, rejeito a preliminar de 

incompetência do juízo suscitada pelo requerido. Ausência de interesse 

processual. O requerido alega que não houve prejuízo à autora apesar do 

cumprimento do acordo de forma diversa do pactuado, e que por essa 

razão, carece a autora de interesse processual. Tal alegação 

confunde-se com o mérito, e com ele deverá ser analisada, portanto, 

rejeito a preliminar. Irregularidade de representação da parte requerida 

Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida apresentou 

contestação tempestiva e compareceu à audiência, deixando de juntar os 

documentos de representação processual. Todavia, a parte requerida 

acostou referidos documentos durante a audiência de instrução, de modo 

que foi suprido o vício e resta regularizada a representação processual da 

parte. Não se pode falar em revelia, a qual só restaria caracterizada caso 

os documentos não fosse apresentados até a audiência de instrução e 

julgamento. A exigência de tal rigorismo formal não se coaduna com os 

princípios norteadores do Juizado Especial. Mérito. A autora e a parte 

requerida firmaram em 13/12/2010, acordo extrajudicial para ressarcir os 

danos sofridos pela empresa autora, em razão da destruição do seu 

estabelecimento e estoque (Id nº 8863368 - Pág. 22-23). No referido 

acordo, a parte requerida comprometeu-se pagar a quantia total de R$ 

59.071,16 (cinquenta e nove mil e setenta e um reais e dezesseis 

centavos), a ser depositada na conta corrente de ANDERSON SARAIVA 

NORBERTO, representante legal da autora, de nº 22957-1, agência 

1471-0, Banco do Brasil. Ocorre que a reclamada efetuou o depósito em 

conta bancária de titularidade da requerente NORBERTO & SARAIVA 

LTDA – ME, e não do seu representante legal, como havia constado do 

termo de acordo. Devido ao depósito em conta diversa, a autora afirma ter 

sofrido um prejuízo de R$ 14.088,17(quatorze mil e oitenta e oito reais e 

dezessete centavos) devido aos descontos automáticos realizados pelo 

banco referentes a um empréstimo e tarifas bancárias daquela conta. 

Alega também ter sofrido danos morais por conta desse fato. Pois bem. 

As empresas requerente e requerida formularam de forma recíproca os 

termos do acordo extrajudicial firmado. As opções livremente aceitas 
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pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser 

respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem 

como a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em 

consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do 

contrato. No caso em tela, o valor acordado pelas partes se destinava ao 

pagamento dos danos sofridos pela requerente em razão da destruição de 

seu estabelecimento, e não ao pagamento de empréstimos bancários. A 

conta bancária do sócio da requerente foi especificamente estipulada na 

minuta do acordo justamente para evitar a ocorrência dos descontos 

automáticos efetuados pelo banco. Se a requerida não efetuou o 

pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos, é de se reconhecer 

que não cumpriu com sua obrigação nos termos convencionados, e ao 

fazê-lo, arcou com os riscos de causar prejuízo ao credor. Não se pode 

obrigar o credor a aceitar o pagamento em forma diversa da previamente 

pactuada, nos termos do artigo 312 do Código Civil/2002. Dessa forma, 

resta clara a ocorrência de prejuízo à empresa requerente, ensejando a 

necessidade de reparação pelos danos materiais sofridos, que conforme 

demonstrado no extrato bancário colacionado (Id nº 8863368 - Pág. 26), 

somam o montante de R$ 14.088,17 (quatorze mil e oitenta e oito reais e 

dezessete centavos). Quanto aos danos morais, é curial salientar que a 

autora se trata de pessoa jurídica, a quem, como é sabido, somente se 

reconhecem danos morais que sejam, a um só tempo, especificamente 

demonstrados e desde que apontada a lesão aos atributos da 

personalidade que se refletem também às pessoas jurídicas, tais como, 

honra objetiva, reputação, nome. No caso em comento, inexiste qualquer 

dano de natureza moral passível de indenização, não há indício de que 

houve violação da reputação da autora no comércio ou que seu nome foi 

manchado junto aos clientes, motivo pelo qual o pedido deve ser rejeitado. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para 

CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 14.088,17(quatorze mil e oitenta e oito reais e dezessete centavos) a 

título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora a partir 

do vencimento da obrigação. DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios nesta fase processual – art. 55, caput, 

do CPC. Transitada em julgado esta decisão, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de praxe. Submeto os autos à 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta ARIPUANÃ, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-07.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO & SARAIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY HEITOR MARTINI OAB - MT0015501A (ADVOGADO(A))

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010031-07.2011.8.11.0088. REQUERENTE: NORBERTO & SARAIVA LTDA 

- ME REQUERIDO: CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S.A, Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. Preliminar. Incompetência do Juizado Especial. Não merece 

prosperar a alegação de que a autora não se enquadra nas hipóteses do 

art. 8º da Lei nº 9.099/95, visto que comprovou sua condição de 

microempresa com a juntada do comprovante de inscrição e situação 

cadastral (Id nº 8863528). Sendo assim, rejeito a preliminar de 

incompetência do juízo suscitada pelo requerido. Ausência de interesse 

processual. O requerido alega que não houve prejuízo à autora apesar do 

cumprimento do acordo de forma diversa do pactuado, e que por essa 

razão, carece a autora de interesse processual. Tal alegação 

confunde-se com o mérito, e com ele deverá ser analisada, portanto, 

rejeito a preliminar. Irregularidade de representação da parte requerida 

Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida apresentou 

contestação tempestiva e compareceu à audiência, deixando de juntar os 

documentos de representação processual. Todavia, a parte requerida 

acostou referidos documentos durante a audiência de instrução, de modo 

que foi suprido o vício e resta regularizada a representação processual da 

parte. Não se pode falar em revelia, a qual só restaria caracterizada caso 

os documentos não fosse apresentados até a audiência de instrução e 

julgamento. A exigência de tal rigorismo formal não se coaduna com os 

princípios norteadores do Juizado Especial. Mérito. A autora e a parte 

requerida firmaram em 13/12/2010, acordo extrajudicial para ressarcir os 

danos sofridos pela empresa autora, em razão da destruição do seu 

estabelecimento e estoque (Id nº 8863368 - Pág. 22-23). No referido 

acordo, a parte requerida comprometeu-se pagar a quantia total de R$ 

59.071,16 (cinquenta e nove mil e setenta e um reais e dezesseis 

centavos), a ser depositada na conta corrente de ANDERSON SARAIVA 

NORBERTO, representante legal da autora, de nº 22957-1, agência 

1471-0, Banco do Brasil. Ocorre que a reclamada efetuou o depósito em 

conta bancária de titularidade da requerente NORBERTO & SARAIVA 

LTDA – ME, e não do seu representante legal, como havia constado do 

termo de acordo. Devido ao depósito em conta diversa, a autora afirma ter 

sofrido um prejuízo de R$ 14.088,17(quatorze mil e oitenta e oito reais e 

dezessete centavos) devido aos descontos automáticos realizados pelo 

banco referentes a um empréstimo e tarifas bancárias daquela conta. 

Alega também ter sofrido danos morais por conta desse fato. Pois bem. 

As empresas requerente e requerida formularam de forma recíproca os 

termos do acordo extrajudicial firmado. As opções livremente aceitas 

pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser 

respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem 

como a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em 

consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do 

contrato. No caso em tela, o valor acordado pelas partes se destinava ao 

pagamento dos danos sofridos pela requerente em razão da destruição de 

seu estabelecimento, e não ao pagamento de empréstimos bancários. A 

conta bancária do sócio da requerente foi especificamente estipulada na 

minuta do acordo justamente para evitar a ocorrência dos descontos 

automáticos efetuados pelo banco. Se a requerida não efetuou o 

pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos, é de se reconhecer 

que não cumpriu com sua obrigação nos termos convencionados, e ao 

fazê-lo, arcou com os riscos de causar prejuízo ao credor. Não se pode 

obrigar o credor a aceitar o pagamento em forma diversa da previamente 

pactuada, nos termos do artigo 312 do Código Civil/2002. Dessa forma, 

resta clara a ocorrência de prejuízo à empresa requerente, ensejando a 

necessidade de reparação pelos danos materiais sofridos, que conforme 

demonstrado no extrato bancário colacionado (Id nº 8863368 - Pág. 26), 

somam o montante de R$ 14.088,17 (quatorze mil e oitenta e oito reais e 

dezessete centavos). Quanto aos danos morais, é curial salientar que a 

autora se trata de pessoa jurídica, a quem, como é sabido, somente se 

reconhecem danos morais que sejam, a um só tempo, especificamente 

demonstrados e desde que apontada a lesão aos atributos da 

personalidade que se refletem também às pessoas jurídicas, tais como, 

honra objetiva, reputação, nome. No caso em comento, inexiste qualquer 

dano de natureza moral passível de indenização, não há indício de que 

houve violação da reputação da autora no comércio ou que seu nome foi 

manchado junto aos clientes, motivo pelo qual o pedido deve ser rejeitado. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para 

CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 14.088,17(quatorze mil e oitenta e oito reais e dezessete centavos) a 

título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora a partir 

do vencimento da obrigação. DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios nesta fase processual – art. 55, caput, 

do CPC. Transitada em julgado esta decisão, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de praxe. Submeto os autos à 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta ARIPUANÃ, 16 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010187-53.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MOSCATO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010187-53.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: AGROTERRA AGROPECUARIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: GILMAR MOSCATO DA CRUZ Vistos etc. 

Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO fundamentamente. O processo deverá ser extinto por falta de 

interesse do exequente. Compulsando os autos, verifico que foi expedida 

intimação para o exequente se manifestar (Id nº 12940712), porém, este 

permaneceu inerte (Id nº 13619192). Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: 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; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia 

evidenciada, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. 

Nos termos do Enunciado 75 do FONAJE expeça-se certidão do crédito em 

favor da parte exequente, a qual valerá como título para futura execução, 

sem prejuízo da manutenção do nome da executada junto ao cartório 

distribuidor. DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários 

de sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 

9.99/95. Ao ARQUIVO com as devidas baixas. Submeto os autos à MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta ARIPUANÃ, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-10.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CAROLINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

1000060-10.2017.8.11.0088 REQUERENTE: ANGELICA CAROLINA DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: TUT TRANSPORTES LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL Vistos etc. Certifique a Secretaria acerca da 

tempestividade da contestação apresentada. No mais, considerando que a 

parte requerida juntou a peça contestatória, bem como os documentos 

integrantes desta na forma sigilosa (id 11176716), determino que a 

Gestora Judiciária promova a disponibilização dos documentos para que a 

autora tenha acesso. Após, tendo em vista o fato acima mencionado, 

restituo o prazo da parte autora para, querendo, impugnar a contestação. 

Cumpridas as determinações acima, CERTIQUE-SE e intimem-se as partes, 

por seus advogados, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão e julgamento do feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã, 16 de maio de 2018. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-10.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CAROLINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para, 

querendo, impugnar a constestação de ref. 11176682, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-33.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KOVALSKI KVIATKOVSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FREILEBEM CARAN (EXECUTADO)

CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010124-33.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: MARLENE KOVALSKI 

KVIATKOVSKI EXECUTADO: CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - 

ME, TATIANE FREILEBEM CARAN Vistos. Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, alega a parte executada, ora 

embargante, sua ilegitimidade passiva, conexão da ação com o processo 

código nº 88823 em trâmite pela 3ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, e 

no mérito, requer seja reconhecida a inexigibilidade do título executado, 

bem como, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos. Fundamento e 

decido. Das preliminares. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva eis 

que se confunde com o mérito, e com ele deverá ser analisada. Quanto à 

conexão entre as ações, esta de fato existe. Porém, em consulta ao 

andamento do processo de código nº88823 da 3ª Vara Cível da Comarca 

de Juína/MT, verifica-se que este já foi julgado em segunda instância. 

Assim, desnecessária a reunião da presente ação com aquela, nos 

termos do §1º do art. 55 do Código de Processo Civil/2015: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. Ainda, pelo mesmo motivo, tampouco merecem ser recebidos 

com efeito suspensivos os presentes embargos. Do mérito. A embargante 

alega ser inexigível o cheque apresentado pela exequente, ora 

embargada, tendo em vista que este foi assinado por um funcionário da 

loja da embargante, e não por um representante da empresa. Em consulta 

aos autos de código nº 88823 em trâmite pela 3ª Vara Cível da Comarca 

de Juína/MT, o mérito da questão já foi dirimido, sendo reconhecida a 

exigibilidade do título, porquanto não se admite no direito cambiário a 

existência de assinaturas inúteis. Portanto, agiu a embargante com culpa 

in vigilando e in eligendo, pois seria indispensável que a mesma exercesse 

eficaz fiscalização sobre os atos de seu empregado, de modo a evitar a 

suposta fraude ocorrida. A sentença de primeiro grau foi mantida pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA - AVAL - CARACTERIZAÇÃO – 

PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Ainda que ausente declaração formal de que o fez na qualidade de 

avalista, a assinatura aposta no verso de cheque, por terceiro, induz 

condição de garante, sobretudo ao se considerar que no direito cambiário 

a assinatura aposta na cártula não pode ser considerada inútil.” (Ap 

20801/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os Embargos à Execução interpostos e determino o 

prosseguimento da execução. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marília 

Gabriela de Figueiredo Marisco Juíza Leiga ----------- Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta ARIPUANÃ, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-41.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010214-41.2012.8.11.0088. REQUERENTE: SUELI DOS SANTOS ALMEIDA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. A pretensão do requerente cinge-se à condenação do requerido 

ao pagamento de danos morais no importe de R$ 12.669,00 (doze mil 

seiscentos e sessenta e nove reais), bem como para determinar a 

rescisão do contrato de concessão de crédito firmado entre as partes. O 

requerido, por sua vez, arguiu, preliminarmente, carência de ação, inépcia 

da inicial, prescrição, decadência e ilegitimidade de parte. No mérito, alega 

que a requerente recebeu o produto e arrependeu-se 15 dias depois, 

alega ainda não ter qualquer responsabilidade pelo negócio jurídico, uma 

vez que o financiamento da compra não foi feito com a requerida mas sim 

com a instituição financeira Banco Semear S/A. Alega que na 

eventualidade de serem considerados verdadeiros os fatos da inicial, a 

autora experimentou apenas mero dissabor, não havendo dano moral a 

ser ressarcido. Formulou ainda pedido contraposto, requerendo a 

condenação do requerente ao pagamento de danos materiais e morais. Foi 

determinada a inversão do ônus da prova conforme decisão de ID nº 

8868958. Decido. Das preliminares Da carência de ação e ilegitimidade 

passiva A requerida não demonstra a ocorrência de nenhuma hipótese de 

carência de ação em suas alegações, mas sim discute o mérito da lide, 

razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada. Não merece 

prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, vez que o 

negócio de venda do eletrodoméstico pela requerida, bem como o contrato 

de financiamento do referido eletrodoméstico por parte da financeira 

Banco Semear S.A. estão vinculados. O contrato de financiamento foi 

intermediado pela requerida e realizado nas dependências desta, sendo 

que ambas as empresas se beneficiaram. Assim, devem ser vistos como 

partes de único negócio, ou seja, o segundo contrato viabilizou o primeiro, 

ambos inseridos na cadeia de fornecimento do bem ao consumidor. Por tal 

razão, rejeito a preliminar suscitada. Quanto às demais preliminares 

aventadas pelo reclamado remeto à decisão ID nº 8869064, na qual estas 

já foram devidamente apreciadas e rejeitadas. Mérito. Narra a autora que 

dirigiu-se ao estabelecimento da requerida tendo em vista um material 

publicitário que oferecia um mini forno elétrico ao custo de R$ 99,00 

(noventa e nove reais) à vista ou em 03 (três) parcelas de R$ 33,00 (trinta 

e três reais) sem juros. A autora decidiu adquirir o referido produto, com 

pagamento à prazo. No caixa da loja, narra que foram sendo-lhe 

entregues documentos para assinatura, tendo em vista que se tratava de 

uma contratação mediante carnê, de modo que assinou os documentos 

sem oposição. Após a assinatura dos papéis, a funcionária lhe entregou 

um carnê contendo 10 (dez) parcelas para quitação no valor de R$ 42,23 

(quarenta e dois reais e vinte três centavos) cada uma. A autora 

manifestou seu inconformismo, porém foi informada pelos funcionários da 

loja que o contrato não poderia ser rescindido, e esta deveria levar um 

produto de valor maior. A autora solicitou verbalmente o cancelamento do 

negócio, e deixou o estabelecimento sem levar nenhuma mercadoria, 

todavia, algum tempo depois descobriu que seu nome estava negativado, 

e que o negócio com a requerida não havia sido desfeito. A requerida, por 

sua vez, alega que a requerente estava ciente do valor do financiamento 

ao assinar o contrato, e que recebeu a mercadoria, utilizou-a por 15 dias e 

somente então tentou devolver o produto, visando trocá-lo por um de 

menor valor. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que não restou 

comprovada a entrega do produto à autora, vez que o extrato de venda 

juntado pela requerida não está devidamente assinado pela requerente (ID 

nº 8869022 - Pág. 61). Tampouco foi juntado pela requerida qualquer 

comprovante da suposta devolução do produto efetuada pela autora. Em 

se tratando de bem móvel, certo é que a transferência da propriedade se 

dá no ato da entrega do bem, ou seja, com a tradição, nos termos do art. 

1.267 do Código Civil. Assim, a não concretização do contrato de compra 

e venda, pela inocorrência da tradição, importou, como consequência 

lógica e natural, no não aperfeiçoamento do contrato de financiamento 

firmado com o Banco Semear S.A. Como já mencionado, há 

responsabilidade objetiva e solidária entre a financeira e a requerida, de 

modo que deverá responder pela cobrança indevida e consequente 

inclusão abusiva do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Ainda, 

restou bem demonstrada a ocorrência de publicidade enganosa por parte 

da requerida, vez que no "flyer" juntado pela autora (ID nº 8868940), o 

forno elétrico da marca Britânia é anunciado ao custo de 3 (três) parcelas 

de R$ 33,00 (trinta e três reais) no carnê, sem juros. Porém no extrato de 

venda juntado pela requerida, o preço do produto é de R$ 210,00 

(duzentos e dez reais), e o carnê que lhe foi entregue contém 10 (dez) 

parcelas no valor de R$ 42,23 (quarenta e dois reais e vinte três 

centavos) cada. O Código de Defesa do Consumidor traz o conceito da 

propaganda enganosa, verbis: Art. 37. É proibida toda publicidade 

enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de 

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 

falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir 

em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 

quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 

produtos e serviços. As informações e publicidades oferecidas pelos 

fornecedores, para fechar o negócio com o consumidor devem integrar o 

contrato celebrado entre as partes (art. 30 do CDC). Diante do 

descumprimento contratual pelo fornecedor, pode o consumidor exigir a 

rescisão do contrato, bem como a devolução imediata dos valores 

eventualmente pagos, conforme preceitua o art. 35, III, do CDC. Assim, 

resta claro que houve falha na prestação do serviço por parte da 

requerida, vez que não cumpriu aquilo que era prometido em sua 

publicidade e ainda recusou-se a rescindir o contrato firmado, o que 

resultou na inclusão indevida do nome da autora em cadastros de 

restrição ao crédito, conforme se verifica do ofício de ID nº 8869100. Do 

dano moral. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14 da Lei 8.078/90 

estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Pelo todo já 

discorrido anteriormente, ficou evidente a conduta culposa do requerido. A 

situação sofrida pela autora extrapola o mero aborrecimento. A requerida 

manteve ilegalmente o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. 

A manutenção indevida do nome da parte requerente em cadastro de 

inadimplente é presumidamente causadora de danos morais, eis que tais 

apontamentos são verdadeiros atestados de inidoneidade moral perante a 

sociedade. Vai muito além do mero dissabor do cotidiano, uma vez que a 

pessoa fica impedida de celebrar diversos contratos típicos do dia a dia 

(tal como uma compra e venda a prazo) por conta das restrições 

creditícias. Portanto, o dano moral causado pela inscrição é presumido (in 

re ipsa), não sendo necessária a produção de prova quanto a ele. Para a 

fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica 

das partes, as peculiaridades que envolvem o caso, bem como os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da 

indenização deve ser fixado em parâmetro que atenda ao caráter 

pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não 

leve o devedor à bancarrota e nem o ofendido ao enriquecimento sem 

causa. Com base nesse critério, considerando tais elementos, entendo 

que a indenização deve ficar limitada a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais). Do pedido contraposto. A requerida formulou pedido contraposto, 

pugnando pela condenação da autora ao pagamento de danos morais e 

materiais. De pronto, indefiro o pedido de danos materiais consistente no 

ressarcimento de despesas pela contratação de advogado. A simples 

contratação de advogado para ajuizamento ou defesa em ação não enseja 

danos materiais indenizáveis. No caso da atuação judicial do advogado, a 

condenação do vencido se limita aos honorários de sucumbência, não 

havendo previsão legal para se acrescentar uma condenação ao 

ressarcimento dos honorários contratuais. Quanto aos danos morais, de 

fato, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, premissa que consta da 

súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a pessoa jurídica 

apenas e tão somente pode ser atingida em sua honra objetiva (seu bom 

nome, reputação ou imagem), ou seja, somente poderá sofrer abalo ao 

conceito público que projeta na sociedade. No caso vertente, não há que 

se falar em dano moral da requerida simplesmente por ter figurado no polo 

passivo da ação, ainda mais porque não houve má-fé da autora na 

propositura da ação. Dispositivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

analisando o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de: a) DETERMINAR o cancelamento do negócio 

firmado entre autora e requerida, qual seja, a venda do forno elétrico, bem 
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como determinar a rescisão do contrato de concessão de crédito e seguro 

firmados com o Banco Semear S.A. decorrentes deste; b) DETERMINAR 

que a requerida retire o nome da autora dos cadastros de restrição ao 

crédito; c) CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do Código Civil, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza Substituta ARIPUANÃ, 24 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010064-55.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BETINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENECIANO PEREIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para 

que dê cumprimento na obrigação, nos termos do despacho de ref. 

12724490, bem como dos cálculos de ref. 16082930.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-47.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MIRANDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000010-47.2018.8.11.0088. REQUERENTE: VICTOR MIRANDA XAVIER 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Tendo em vista que na 

presente audiência, as partes chegaram a um acordo para solução do 

litígio, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95, 

HOMOLOGO O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO processo, com 

resolução do mérito. Sem custas, ex vi legis. Proceda-se ao arquivamento 

imediato do feito, nos termos do Enunciado 12, XV Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Saem os presentes intimados. 

Registre-se. Cumpra-se. No mais, ante a informação de que o número do 

CPF da advogada da parte autora constou de forma equivocada no termo 

de audiência, determino a retificação, devendo constar as seguintes 

informações bancárias: Agência: 4534-9, Conta Corrente: 13.531-3 – 

Banco do Brasil, Titularidade Juliana Paes Pereira, CPF: 037.225.731-30, 

consoante informado no id 16667001. Aripuanã, 07 de dezembro de 2018. 

(assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19393 Nr: 88-08.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES JARDIM

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Remetam-se os autos para o contador Judicial para que realize os 

cálculos acerca do débito, no prazo de 30(trinta) dias. Posteriormente, 

intimem-se as partes para que manifestem, no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52010 Nr: 440-53.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO à parte autora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias, para que possa 

realizar busca de bens em nome do executado e, após, requeira o que 

entender de direito em atenção, mormente, ao teor do ofício à fl. 74 dos 

autos.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52866 Nr: 1277-11.2013.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MAILHO - 

OAB:3047-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Vistos etc.

Ao tempo que em DEFIRO o pedido de fl. 131, DETERMINO que se proceda 

conforme o requerido.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51426 Nr: 963-02.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES TARCISO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 41), DETERMINO que se 

proceda conforme o requerido, em observância à legislação vigente.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado, se for o caso e, servindo a cópia 

deste despacho como o necessário mandado/notificação/ofício/carta 

precatória/carta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18605 Nr: 724-08.2006.811.0100

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 364 de 452



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA NUNES

 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: JOSE ALVES DE SOUZA - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Intime-se o requerente para que requeira o que lhe for de direito e se 

manifeste acerca das petições retro juntadas, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74582 Nr: 3087-45.2018.811.0100

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JA, BAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO - 

OAB:24312/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

a solicitação de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para viagem aérea interestadual 

do menor BRUNO AITA NUNES na data de 18 de dezembro de 2018 às 

03h15min, saindo de Cuiabá-MT com previsão de chegada em Campo 

Grande-MS no dia 18 de dezembro às 04h25 min e na data de 29 de 

janeiro de 2019 às 23h15min, saindo de Campo Grande-MS com previsão 

de chegada em Cuiabá-MT às 00h30 min do dia 30 de janeiro de 2019, 

desacompanhado dos seus pais, solicitada por sua genitora JULIANA 

AITA, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC.Intime-se.Sirva a cópia da presente decisão como 

MANDADO/AUTORIZAÇÃO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.Ciência 

ao Parquet.Transitada em julgado e se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21250 Nr: 529-52.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DE FRANÇA

 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: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:5.319-MT

 Intime-se a fazenda pública para que requeira o que lhe for de direito e se 

manifeste acerca das petições retro juntadas, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22030 Nr: 1300-30.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOVINA DA CONCEIÇÃO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL TORRES FRANÇA - 

ESTAGIARIO - OAB:MT 9888 E, Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:1553487

 Despachei no apenso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-53.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8009999-53.2017.8.11.0100. REQUERENTE: FERNANDO FERNANDES 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, em que a parte 

autora sustenta que é beneficiário de um seguro contratado por sua 

genitora, que faleceu. Alega que após requerer o pagamento do valor 

segurado, lhe foi negado sob o argumento de falta de documentos 

comprovando a causa da morte da contratante. Analisando os elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Verifica-se pelos documentos acostados, que o 

contrato entre a promovida e a falecida versa na verdade, sobre um plano 

de previdência VGBL, e não um contrato típico de seguro de vida. Tanto 

que consta um depósito do valor de R$ 6.000,00 feito pela proponente 

quando da contratação. Tais planos de previdência consistem no 

interessado depositar determinados valores, de uma só vez ou 

periodicamente, quando em dado momento o montante depositado garante 

o pagamento mensal de um benefício de aposentadoria. Podem também 

funcionar como um seguro de vida, dependendo das condições e 

cláusulas contratadas, sendo que o pagamento do benefício depende de 

um risco, que neste caso é a ocorrência de morte do contratante. Pela 

apólice do VGBL, verifica-se porém, que o benefício do risco não foi 

contratado; e se fosse, o pagamento estaria condicionado a uma carência 

de 24 meses após a contratação e à ocorrência de morte natural. Tanto 

não foi contratado, que o beneficiário indicado, no caso, o promovente, 

não possui direito ao pagamento em caso de risco (seguro de vida), mas 

apenas possui direito a 100% do valor existente em caso de resgate em 

caso de morte da proponente, conforme consta no campo “dados dos 

beneficiários” na apólice. O evento morte restou devidamente comprovado 

pelo promovente, o que é suficiente para autorizá-lo a resgatar o capital 

existente no plano de previdência contratado por sua genitora. E como não 

houve qualquer contratação de risco no plano, como seguro de vida, não 

é lícito à promovida requerer documento que demonstre a causa da morte 

da contratante, posto que tal informação é inócua para autorizar o resgate 

do valor depositado. Apenas seria relevante se fosse por exemplo, o caso 

de seguro de vida em que seria necessário distinguir se houve morte 

natural ou acidental (quando é coberto somente uma ou outra), ou se 

decorreu de doença preexistente à contratação etc., o que não é o caso. 

Portanto, procede o pedido de pagamento do valor depositado no plano 

VGBL da genitora do autor, mas apenas de seu montante total existente, 

que já possui rendimento periódico, e não com os encargos alegados pelo 

promovente. No mais, quanto ao dano moral pleiteado, ressalto que, 

embora possa ser reconhecido que houve negativa indevida quanto à 

solicitação de resgate – fato incontroverso, de outro lado, é certo que não 

é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, é importante destacar que, diante de elementos 

contidos nos autos, o evento não culminou em maiores consequências 

prejudiciais ao autor, nem se trata de dano que deriva do próprio fato. Não 

havendo dano moral a ser reparado, a improcedência de tal pedido é 

medida que se impõe. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 
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489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora o valor total 

depositado no plano de previdência VGBL contratado por sua genitora; 

bem como JULGO improcedente o pedido de indenização por danos 

morais. E assim o faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 12 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107059 Nr: 3320-39.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16.233

 Autos Virtuais (Id. 107059)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 10:45 horas.

2. Intimem-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e defesa, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86680 Nr: 940-48.2015.811.0101

 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: RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RAMOS - 

OAB:OAB/SC 29.750

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de 

DECRETAR, por sentença, o divórcio do casal ROMEU RODRIGUES E 

MARIA ROZA MELLO RODRIGUES, julgando dissolvida a sociedade 

conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CC).Defiro o 

benefício da justiça gratuita à requerida. Isento de custas, por não ter 

havido efetiva resistência ao pedido pela Requerida e em razão das partes 

serem beneficiárias da Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de averbação ao Ofício do Registro 

Civil, passando a cônjuge virago utilizar o nome de solteira: MARIA ROZA 

MELLO.Intime-se a Requerida por correio, no endereço constante no 

processo.P.R.I.Após, obedecidas as formalidades da CNGC, arquivem-se.

 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

 Vistos.

1. Por necessidade de readequação da pauta, ANTECIPO a audiência 

anteriormente agendada para o dia 10 de JANEIRO de 2019, às 14:00 

horas.

 2. Intime-se conforme determinado na Referência 34.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se a advogada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90845 Nr: 1023-30.2016.811.0101

 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: NIOVETE LEMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da devolução do 

mandado de intimação para perícia, sem cumprimento, sob pena de 

extinção do feito.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45020 Nr: 659-44.2005.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO BASTIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 29/01/19 às 13:30 

horas para a realização da audiência conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31431 Nr: 1905-29.2006.811.0105

 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: LUZIA DE ANDRADE PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 
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OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

ARQUIVEM-SE os presentes autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34349 Nr: 702-61.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO SIQUEIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

Ante o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37188 Nr: 795-87.2009.811.0105

 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: Dadiva de Andrade Botoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35875 Nr: 52-77.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Fontes Meira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ale Arfux Junior - OAB:MT 

6.843, ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - OAB:16.496/MT, 

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 Vistos.

EXPEÇA-SE certidão de honorários como requerido ás fls. 134.

Após, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29019 Nr: 354-43.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Braúlio de Moura Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20.883/O

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado ao acusado, com fulcro no art. 107, inciso 

V, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição 

antecipada. II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.III. Recolha-se 

mandado de prisão, porventura expedido.IV. Após, certificado o trânsito 

em julgado, procedam-se as providências necessárias e arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 85-04.2008.811.0105

 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: Maria Salete Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de fls. 93, em razão do que determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 94/95.

COMUNIQUE-SE pessoalmente a parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 10 (dez) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o seu 

silêncio será interpretado no sentido positivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31422 Nr: 1894-97.2006.811.0105

 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: MARIA JOSÉ GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESENTRANHE-SE o documento de fls. 156 e junte nos autos corretos, 

isto é, a ação de execução de código 1334-43.2015.811.0105.

Após, CUMPRA-SE determinação de fls. 155.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65236 Nr: 656-62.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSL, RRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37164 Nr: 784-58.2009.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Caetano, Maria Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39608 Nr: 1050-11.2010.811.0105

 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: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65582 Nr: 955-39.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINA PEREIRA DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de fls. 130, em razão do que determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 128/129.

COMUNIQUE-SE pessoalmente a parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 10 (dez) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o seu 

silêncio será interpretado no sentido positivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63501 Nr: 909-84.2013.811.0105

 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: Neide Bonetto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62116 Nr: 1185-52.2012.811.0105

 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: Maria Tereza de Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 931-11.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. F. Pimenta ME, Neuci de Fátima Pimenta, Alfredo Paulo 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A-MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará como requerido às fls. 139/140 e 147.

INTIMEM-SE a parte.

Após, ante o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75805 Nr: 2925-06.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elias Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos;

Em que pese o teor da certidão lavrada na movimentação de Ref: 199, nos 

termos da decisão prolatada no HC 40.267/SP, DETERMINO a intimação 

pessoal do advogado dativo Alessandro da C. Polveiro – OAB/MT A16487 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da cota ministerial 

juntada na Ref: 191, tendo em vista que foi nomeado para patrocinar a 

defesa do acusado na decisão proferida na Ref: 87.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para apuração da necessidade 

de designação de nova audiência ou, conforme for para prolação da 

sentença.

CUMPRA-SE com urgência, mormente o presente feito tramitar com a 

urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65983 Nr: 1316-56.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE ANDRADE PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61529 Nr: 598-30.2012.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulina de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 EXPEÇA-SE alvará como requerido às fls. 102.

Aguarde-se em Secretaria a informação do depósito dos valores 

referentes ao precatório de fls. 100.

Após, INTIME-SE a parte exequente.

CIÊNCIA à executada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63467 Nr: 873-42.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE nos presentes se a sentença proferida nos embargos de 

código 63855 transitou em julgado.

Em caso positivo, EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 37.

Em caso negativo, CUMPRA-SE despacho de fls. 36.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61744 Nr: 813-06.2012.811.0105

 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: Aparecido Bernardo Geraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61726 Nr: 795-82.2012.811.0105

 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: Cleudeir Rocha de Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61645 Nr: 714-36.2012.811.0105

 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: José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64644 Nr: 102-30.2014.811.0105

 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: AMBH, CBH, CAdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE certidão de honorários como requerido ás fls. 29.

Após, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65531 Nr: 924-19.2014.811.0105

 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: JMSC, LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos;

INTIME-SE a parte exequente para que cumpra devidamente o despacho 

de fls. 80, apresentando petição inicial que atenda os requisitos do art. 

524 do CPC, instruindo-se ao demonstrativo de cálculo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 623-48.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adegildo da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT
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 JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA contida na denúncia, 

acerca 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código 

de Processo Penal, para declarar a ABSOLVIÇÃO de ADEGILDO DA 

SILVA XAVIER, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido 05 de dezembro de 

1983, filho de Juvercino Inácio Xavier e Maria Simplício da Silva.XI. 

PROVIDÊNCIAS FINAIS:Publique-se. Prescindível o Registro (item 2.2.9.2 

da CNGC). Intimem-se ao réu, Ministério Público Estadual e as ofendidas 

(artigo 201, §2º, do CPP).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as respectivas baixas na distribuição.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 11-08.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNY SOARES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA contida na denúncia para CONDENAR KENNY SOARES 

SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 21 de setembro 

de 1993, natural de Juína/MT, filho de Erasmo Soares Siqueira e Maria 

José Brás dos Santos, residente na Rua do Colégio Coração de Jesus, 

primeira casa depois do bar verde, bairro Castelo dos Sonhos, nesta 

Comarca, nas penas do artigo 155, §2º c.c. 4º, inciso II (escalada), do 

CP.Face ao que dispõe o artigo 93, inciso X, da Constituição da República, 

assim como o artigo 68 do Código Penal, que institui o sistema trifásico 

elaborado por Hungria, realizo a dosimetria da pena a ser imposta.(...) 

Pena definitiva: 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração penal.Portanto, 

CONDENO KENNY SOARES SIQUEIRA na pena de 8 (oito) meses de 

reclusão e 10(dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época da infração penal.A multa deverá ser paga dentro de 10 dias do 

trânsito em julgado (art. 50, CP). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 35534 Nr: 1940-18.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor de Oliveira Fritz, Denival Borges de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11.455-B

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

A PRETENSÃO PUNITIVA contida na denúncia para CONDENAR ANTENOR 

DE OLIVEIRA FRITZ, brasileiro, casado, lavrador, natural de Muriaé/MG, 

nascido em 11/03/1945, filho de Geraldo de Oliveira Fritz e Maria José da 

Conceição, residente e domiciliado na Linha 01, Linha do Porteirão, Km 05, 

sítio Palmital, Colniza/MT, e, DENIVAL BORGES DE CASTRO, vulgo 

“Borges”, brasileiro, casado, lavrador, portador da cédula de identidade 

RG n. 646156 SSP/MT, nascido em 07 de setembro de 1976, filho de 

Valdete Borges de Castro e Maria do Carmo de Castro, residente e 

domiciliado na Linha 01, Linha do Porteirão, Km 04, sítio Lago Azul, 

Colniza/MT, nas penas do artigo 250, § 2º do CP.Face ao que dispõe o 

artigo 93, inciso X, da Constituição da República, assim como o artigo 68 

do Código Penal, que institui o sistema trifásico elaborado por Hungria, 

realizo a dosimetria da pena a ser imposta.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-75.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-51.2016.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE COLNIZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639/O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem sobre as provas que pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74633 Nr: 2212-31.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gonçalves, Walterli Carnevalli 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Vistos etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta e aceita por LUIZ CARLOS 

GONÇALVES e WALTELI CARNEVALLI GONÇALVES (fls. 72), revestindo 

- na da cláusula rebus sic stantibus, pelo que, descumprida que for, o 

procedimento penal prosseguirá, obrigatoriamente, com o consequente 

oferecimento de denúncia.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos volver CONCLUSOS, depois de 

colhida a manifestação ministerial, para a decretação da extinção de 

punibilidade do suposto autor do fato.

Em consonância com o parecer ministerial de fls. 73, DEFIRO o pedido de 

restituição do bem apreendido (fls. 47/53), uma vez comprovada a 

propriedade, aliado ao fato que não há mais diligências a serem realizadas 

para o deslinde da investigação.

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre 

as fls. 75/86.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30552 Nr: 144-10.2008.811.0099

 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): JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MACIEL CUIBANO - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 6.492-B

 Vistos...

Assim, preclusa está a produção probatória.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72659 Nr: 531-10.2017.811.0099

 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): EDSON PAULI, EDSON PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Devidamente citada, a parte-executada deixou o 

prazo decorrer sem apresentar manifestação, conforme pode ser visto 

nos autos.Por isso, deferiu-se a realização de penhora eletrônica de 

dinheiro através do Sistema Bancenjud e constrição de veículos através 

do Sistema Renajud, que tiveram resultado negativo.Em seguida, a 

parte-exequente peticionou indicando a existência de veículos em nome do 

executado Edson Pauli (pessoa física), requerendo a constrição, via 

Renajud, de tais veículos.Pois bem.Ao analisar as diligências realizadas 

anteriormente (ref. 15), constatou-se que as pesquisas nos Sistemas 

Bacenjud e Renajud englobaram apenas a pessoa jurídica executada, 

excluindo a pessoa física (corresponsável).Portanto, antes de deferir a 

constrição dos veículos indicados pela parte-exequente, proceder-se-á à 

penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema Bancenjud em relação à 

pessoa física executada, considerando, inclusive, que a ordem de bens 

prevista no art. 11 da LEF indica o “dinheiro” como primeiro bem.Por isso, 

REALIZA-SE a penhora online via Bacenjud e, nesta oportunidade, 

anexa-se a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados (CPF: 

870.569.921-53 – Nome: EDSON PAULI - Valor: R$5.843,86). (...) 

Cotriguaçu/MT, 25 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81129 Nr: 1855-98.2018.811.0099

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OTMAR WALMOR LOHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando que a contestação apresentada trouxe novos fatos e 

argumentos, bem como arguiu preliminar, deve ser oportunizada a 

manifestação pela parte-autora, caso queira.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR quanto à tempestividade da contestação apresentada;

2. REMETER os autos ao Ministério Público para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito;

3. Após, conclusos para decisão de saneamento.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84400 Nr: 3708-45.2018.811.0099

 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. C. R. MADEIRAS LTDA, JOSÉ CLAUDIO 

RIEDEL, EDERSON NEI RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBE-SE a petição inicial, DETERMINANDO-SE:

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por CARTA, para pagar a dívida, com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou 

garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese da citação por carta ser frustrada, CITAR a parte-executada 

por meio de MANDADO (inclusive por Precatória, se for o caso), 

expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens 

existentes em nome da parte-executada, para, de igual forma, pagar a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora 

(artigo 8º, inciso III da LEF).

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

INFRUTÍFERA a citação por Mandado, à EXEQUENTE para manifestação, 

inclusive para indicar endereço mais atualizado.

No retorno, havendo a indicação de outro endereço, PROCEDER à citação 

(por AR, Mandado ou Precatória, conforme for).

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, conclusos para apreciação 

do pedido de penhora online via Bacenjud e Renajud.

Cumprir.

Sirva a presente como CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, MANDADO 

e CARTA PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida

Cotriguaçu/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64081 Nr: 860-27.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDIO LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia e PROCEDENTE o feito nas alegações finais do Ministério 

Público, isso para:i.ABSOLVER EDEDIO LEITE DE JESUS pela prática da 

conduta tipificada no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIASem custas e  despesas 

processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar com as baixas e 

anotações necessárias. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84475 Nr: 3742-20.2018.811.0099

 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): L. ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA - ME - 

(COMERCIAL L C), LORIVALDO ANTONIO DA ROCHA, PATRICIA DA 

SILVA FRANCO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBE-SE a petição inicial, DETERMINANDO-SE:

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por CARTA, para pagar a dívida, com os juros, 
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multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou 

garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese da citação por carta ser frustrada, CITAR a parte-executada 

por meio de MANDADO (inclusive por Precatória, se for o caso), 

expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens 

existentes em nome da parte-executada, para, de igual forma, pagar a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora 

(artigo 8º, inciso III da LEF).

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

INFRUTÍFERA a citação por Mandado, à EXEQUENTE para manifestação, 

inclusive para indicar endereço mais atualizado.

No retorno, havendo a indicação de outro endereço, PROCEDER à citação 

(por AR, Mandado ou Precatória, conforme for).

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, conclusos para apreciação 

do pedido de penhora online via Bacenjud e Renajud.

Cumprir.

Sirva a presente como CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, MANDADO 

e CARTA PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida

Cotriguaçu/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84361 Nr: 3679-92.2018.811.0099

 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): MARCELO THOLKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBE-SE a petição inicial, DETERMINANDO-SE:

Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 

CITAR a parte-executada por CARTA, para pagar a dívida, com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou 

garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese da citação por carta ser frustrada, CITAR a parte-executada 

por meio de MANDADO (inclusive por Precatória, se for o caso), 

expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens 

existentes em nome da parte-executada, para, de igual forma, pagar a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora 

(artigo 8º, inciso III da LEF).

Salienta-se que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da execução, conforme 

artigo 85, §3º, inciso II, do CPC.

INFRUTÍFERA a citação por Mandado, à EXEQUENTE para manifestação, 

inclusive para indicar endereço mais atualizado.

No retorno, havendo a indicação de outro endereço, PROCEDER à citação 

(por AR, Mandado ou Precatória, conforme for).

Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito exequendo, conclusos para apreciação 

do pedido de penhora online via Bacenjud e Renajud.

Cumprir.

Sirva a presente como CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, MANDADO 

e CARTA PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida

Cotriguaçu/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35761 Nr: 613-51.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO ALBERTON, ALDINETH RAIMUNDA 

VIEIRA, CARLOS ONOFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de fls. 70, 

bem como, o valor da distribuição da carta Precatória de fls. 71 no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 792-19.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO ALBERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT, 

RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33401 Nr: 1521-79.2009.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80666 Nr: 1582-74.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADEMIR CANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

HOMOLOGO por sentença o acordado entre as partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado em solenidade, razão 

por que JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, do CPC constituindo para todos os efeitos o 

título executivo judicial. Concito a parte requerida a bem e fielmente cumprir 

o avençado.

Sem CUSTAS, eis que defiro ao requerido a gratuidade de Justiça, em 

razão da sua situação econômica.

Dou a sentença publicada em audiência, as partes saem devidamente 

intimadas.

Após o trânsito, à CAA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva
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 Cod. Proc.: 79849 Nr: 1100-29.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLESIO SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:MT/15.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Vistos,

DEFIRO o prazo de 05 cinco dias para apresentação do endereço 

atualizado da testemunha Claúdio Pereira da Silva.

 Diante da não expedição das respectivas intimações das testemunhas da 

parte autora, REDESIGNO A PRESENTE SOLENIDADE PARA o dia 

13/02/2018, às 17:30 horas.

EXPEÇA-SE MANDADO DE INTIMAÇÃO para a intimação das testemunhas 

Jeferson e Cláudio (após a apresentação do novo endereço) e Paulo 

César Machado e Mario Sergio Rodrigues.

Deixo, por ora, de analisar o pedido da parte requerida, sendo apreciado 

na solenidade ora redesignada.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81825 Nr: 2312-85.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio e Industria de Metais Feliz Natal, HERMES 

CASTRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Metais A. W. L. LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro César Alexandre Dos 

Santos - OAB:13.431-B

 Vistos.

Defiro o prazo de 10 dias para apresentação do substabelecimento da 

parte autora.

Tendo em vista que a realização de audiência de conciliação é facultada, 

podendo a parte autora requerer a sua dispensa e, no presente caso, o 

requerido já citado não se opôs, DEFIRO o pedido autoral e DETERMINO 

que seja oficiado o Juízo Deprecado para que o objeto da missiva se 

adeque para que o ato deprecado seja a citação da requerida Ind. E Com. 

De Metais AWL para apresentar contestação no prazo legal, sob a pena 

de revelia.

Após, com a chegada da contestação ou em caso de não apresentação, 

vistas à parte autora para apresentar impugnações às contestações 

apresentadas, ficando claro que o prazo se iniciará a partir da juntada da 

contestação da requerida Ind. E Com. De Metais AWL.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39741 Nr: 1942-71.2010.811.0087

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VC, AdJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPR, JIdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT, Romildo Alves de Matos - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA PIRES ROCHA, Filiação: 

João de Bonfim e Janete Inacia de Bonfim, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção formulado pelos requerentes, 

extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de:a) Declarar extinto o poder 

familiar entre a adotanda e seus pais biológicos, nos termos do art. 1.635, I 

e IV do Código Civil;b) Declarar que a menor Denise Rocha de Bonfim, por 

via legal, adquiriu a condição de filha dos autores, com os mesmos direitos 

e deveres de um filho biológico;c) Determinar que conste na certidão de 

nascimento da adotanda o nome dos pais como sendo os adotantes, e 

também deverá constar os nomes dos pais dos adotantes como avós;d) 

Determinar que conste na certidão de nascimento o nome da adotanda 

como sendo Gabriele Cardoso;e) Declarar cancelado o registro original de 

nascimento da adotanda.Com o trânsito em julgado da sentença, 

expeça-se o mandado de averbação e demais expedientes necessários 

para o exaurimento da decisão.Sem custas.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 06 de dezembro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39740 Nr: 1941-86.2010.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VC, AdJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA PIRES ROCHA, Filiação: 

João de Bonfim e Janete Inacia de Bonfim, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas.Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público.Observadas as formalidades legais, arquive-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 06 de dezembro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16534 Nr: 1618-91.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA INTEGRAL DE REFORMA 

AGRARIA BRAÇO SUL CIRA - BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) HELMUT FLAVIO PREZA 

DALTRO, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena 

de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039210/12/2018 Página 373 de 452



Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61453 Nr: 2900-35.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemari Konageski Vigolo, Guilherme Vigolo, 

Nelson José Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes De Souza - OAB:OAB/MT 14.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2900-35.2018.811.0036

Código: 61453

Ação Rescisória

Decisão.

Vistos, etc.

Tendo em vista que não há nos cópia da decisão que determinou os atos 

expropriatórios a que se referem a carta precatória em epígrafe, 

INTIME-SE o Requerente para juntar aos autos mencionada decisão no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do Art. 260, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 308-18.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938.A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Autos n° 308-18.2018.811.0036

 Código: 54952

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 176 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na 

distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução da 

presente missiva.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 04 de Dezembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 2781-74.2018.811.0036

 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: Josias José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 61187

Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial é necessário que 

a peça exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados 

nos arts. 319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Contudo, compulsando os presentes autos, percebe-se que faltam 

algumas páginas na petição inicial, mais precisamente as páginas que 

seriam os documentos que acompanham a peça inicial, ou seja, só se 

visualiza as primeiras páginas, tendo as demais a mensagem de que “o 

arquivo não é suportado e não foi incluído na montagem”.

Nesse sentido, está claro que essa situação caracteriza defeitos na 

referida peça, os quais dificultam o julgamento do mérito da presente Ação 

e conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve determinar que o 

autor emende a petição inicial, para sanar os referidos defeitos e 

irregularidade, sob pena de indeferimento da peça exordial.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, para 

que, no prazo de 15 (dez) dias e sob pena de indeferimento da peça 

vestibular e cancelamento da distribuição, EMENDE A INICIAL, juntado a 

peça inicial com todas as suas páginas.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37527 Nr: 850-41.2015.811.0036

 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: José Clarindo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37527

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46889 Nr: 511-14.2017.811.0036

 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: João Bosco de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 46889

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.
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Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 2382-79.2017.811.0036

 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: Clarindo da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50817

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41054 Nr: 413-63.2016.811.0036

 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: Arceno Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41054

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 329-96.2015.811.0036

 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: Patrícia Nogueira Marques, MNdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social, 

Moises Luiz de Moraes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT, Keni Marlova Forgiarini - OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan Oliveira 

Mattos-Procuradora Federal - OAB:Mat - 2778671, Procurador do 

INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 36245

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61286 Nr: 2813-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2813-79.2018.811.0036 (61286)

Decisão.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente pretende autorização 

judicial para que a menor E. N. DA R. C., possa passar com o requerente e 

sua família as festividades de final de ano, ou seja, natal e ano novo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a intimação da 

coordenadora da Casa Lar Souzenir Cardoso, para manifestação acerca 

do pedido exposto pelo requente na peça inicial.

O pedido do Parquet NÃO COMPORTA DEFERIMENTO, uma vez que não há 

tempo hábil para designação de audiência para oitiva da Sra. 

Coordenadora do Abrigo em razão da proximidade das festividades o qual 

se fundamenta o pedido, sob pena de perda do objeto.

Por essas razões, DETERMINO que a remessa dos autos ao Ministério 

Público, para que, caso entenda necessário, realize a oitiva informal da 

Coordenadora da Casa Lar Souzenir Cardoso e manifeste-se acerca do 

pedido exposto na inicial.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58651 Nr: 1774-47.2018.811.0036

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Badia Moraes Passos

 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:

 Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Novo CPC. 1) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuaisP.I.CTransitado em julgado, em nada sendo 

requerido:2) INTIME-SE a parte autora, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Quitadas às 

custas, providencie o cancelamento do arresto ou penhora se houver.Não 

sendo efetuado o pagamento das custas, em conformidade com os 

Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 

888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes documentos, 

caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil reais):
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60054 Nr: 2312-28.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino José de Almeida, Lucas Dias 

Madureira, Fernanda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães. - 

OAB:3.402-B

 Autos nº 2312-28.2018.811.0036

Código: 60054

Auto de Prisão em Flagrante

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante dos indiciados JESUINO JOSÉ DE 

ALMEIDA, LUCAS DIAS MADUREIRA e FERNANDA DOS SANTOS, pela 

prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 

11.343/06, conforme se vê nas informações trazidas no Auto de Prisão 

em Flagrante.

O Flagrante já foi homologado às fls. 62/67, sendo que no mesmo ato foi 

determinada a conversão do flagrante para a prisão preventiva em relação 

aos investigados JESUINO JOSÉ DE ALMEIDA e FERNANDA DOS 

SANTOS.

 O acusado JESUINO JOSÉ DE ALMEIDA interpôs pedido de revogação de 

sua prisão preventiva, por meio de defesa técnica constituída (fls. 

93/102).

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela manutenção da 

prisão cautelar (fls. 116/121).

Em decisão de fls. 123/124, o pedido de revogação da prisão cautelar do 

acusado foi indeferida e mantida sua prisão preventiva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público já propôs 

Ação Penal nº 2420-57.2018.811.0036 (CI 60339) contra os mencionados 

réus, pelos crimes em tela, inclusive com o translado de cópia do presente 

feito à referida Ação, conforme de observa da certidão de fl. 126.

Desta forma, é possível concluir que o presente incidente processual de 

comunicação de prisão em flagrante cumpriu seu objeto, de forma não 

resta alternativa senão arquivar.

Nesse sentido, importante ressaltar que eventuais e futuros pedidos de 

revogação e de informações relacionados à prisão preventiva dos 

denunciados, deverão ser realizadas na mencionada Ação Penal.

Decido.

Ante o exposto, considerando que o incidente cumpriu com o seu objetivo, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 06/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 3490-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Silvania Maria 

Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, 

por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.SEM 

CONDENAÇÃO às custas e às despesas processuais, devido a natureza 

da presente ação e das partes envolvidas.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

06/12/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57057 Nr: 1199-39.2018.811.0036

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Dourado Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Subtil Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fialho Junior - 

OAB:17524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 1199-39.2018.811.0036

Código: 57057

Despacho.

Vistos etc.

DETERMINO que o presente processo tramite em SEGREDO DE JUSTIÇA, 

conforme estabelece o art. 189, II, do CPC.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil).

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

ARBITRO os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor da autora no valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal vigente, equivalente ao 

valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e no valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal 

vigente, equivalente ao valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais) em favor da filha menor do casal, uma vez que não há nos autos 

comprovação da renda efetiva auferida pelo requerido. INTIME-SE o 

REQUERIDO que deverá pagar os alimentos até o dia 10 (dez) de cada 

mês em conta a ser informada pela representante legal dos menores ou 

diretamente à representante do autor, trazendo aos autos comprovante de 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil por até 03 (três) 

meses.

 ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e CITE a parte 

requerida para comparecer no ato.

Por fim, caso tenha êxito a conciliação VOLTEM os autos conclusos para 

a homologação do acordo, contudo caso as partes não entrem em acordo, 

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE a Defesas das Partes

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de dezembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61120 Nr: 2747-02.2018.811.0036

 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: Nair Silva de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:MT 16.686-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo 

autor na petição inicial.1) Primeiramente, DETERMINO que o presente feito 

tramite em SEGREDO DE JUSTIÇA, por envolver menor, conforme 

estabelece o art. 189, II, do NCPC.2) Dando prosseguimento ao feito, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.3) Após, INTIME-SE a parte 
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autora, por meio de seu advogado constituído, para manifestar em relação 

ao eventual parecer do Ministério Público, bem como especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias.4) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intimem-se e 

cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 05/12/2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 189-96.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Cardoso Lima, Udiclei Custódio 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Assis Anchieta - 

OAB:3.846/MT, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542-MT, 

Marcus Vinicius F. Souza - OAB:19713-MT

 Processo nº: 189-96.2014.811.0036

Código: 33089

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do Ministério Público.

Compulsando os autos verifico que o acusado Amarildo Cardoso Lima, 

devidamente citado dos termos da denúncia, não foi encontrado no 

endereço por ele indicado para ser intimado da audiência de instrução, 

uma vez que alterou de residência sem comunicar a este Juízo (fls. 465, 

469, 473, 475, 482, 491 e 499).

1) Assim, DECRETO A REVELIA do denunciado e o processo prosseguirá 

sem sua presença, conforme estabelece o art. 367 do Código de 

Processo Penal, de modo que resta precluso o seu direito de ser 

interrogado em Juízo.

2) Dando prosseguimento ao feito, HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha Alcidimar Aparecido Pereira de Melo e da vítima Adriano 

Correia Capelli.

 3) Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 13/02/2019, 

às 15h30min (MT), para proceder à oitiva da testemunha Robson Assis 

Cláudio Rosa.

 Ciência ao Ministério Público

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50952 Nr: 2435-60.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Vistos etc.

Foi nomeada Curadora Especial na pessoa da Srª Naiara Silva Bicalho 

quando da oitiva da vítima Leonardo Cardoso de Souza Araújo.

Designo o dia 13/02/2019 às 15h00MIN para oitiva das testemunhas Kelly 

Cintia da Silva Rolan e Sinvaldo Alves de Jesus e interrogatório do 

acusado Clézio Aparecido Alves Cajango.

 Expeça-se mandado de intimação das testemunhas ausentes.

Saem os presentes intimados.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de Goiânia-GO solicitando informações 

acerca da carta precatória expedida para oitiva da testemunha de 

acusação Nivaldo Gonçalves de Araújo no prazo de 60 (sessenta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58379 Nr: 1691-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração retro, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a decisão combatida.Dando continuidade ao feito, 

verifica-se as fl.177, que a acusada constituiu defensor particular e este 

já apresentou resposta à acusação às fl. 176.Recebo à Resposta à 

Acusação apresentada pela ré.Inicialmente verifica-se que não estão 

presentes causas que possibilitam a absolvição sumária do acusado art. 

397 do CPP.Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 

13/03/2019, às 15h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes, e após, o interrogatório da ré;I-INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os Policias Militares e 

Civis arrolados como testemunhas;II- As testemunhas deverão ser 

advertidas de que, deixando de comparecer sem motivo justificado, 

sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, com auxilio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no art.458 do 

CPP, bem como estará sujeito a processo penal por crime de 

desobediência e ao pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, 

do Código de Processo Penal).III- INTIME-SE a acusada, LAURA CRISTINA 

ALVES MARTINS, para que compareça à audiência ora designada; Ciência 

ao Ministério Público e à Defesa da acusada. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 06/12/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 246-85.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar o acusado através de seu advogado para que apresente no prazo 

de cinco (05) dias, os memoriais finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57286 Nr: 1292-02.2018.811.0036

 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: Silvânia Guimarães de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:15.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 6 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55802 Nr: 649-44.2018.811.0036

 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: Josias José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO
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Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 6 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58199 Nr: 1612-52.2018.811.0036

 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: Marly Barbosa dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 6 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 101-29.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFA, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS - OAB:21035/O

 Considerando que a parte requerida foi intimada através de seus 

defensor contituido, na forma do despacho de fls, 79/79/v, publicado no 

Diário da Justiça - DJE nº 10377, publicado em 14/11/2018. Considerando 

que os autos encontra-se apto para a realização do ato, encaminho os 

autos ao setor de aguardando realização de audiência.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77256 Nr: 1197-88.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577

 “Vistos.

 Considerando que o causídico nomeado à Ref. 66 não compareceu a esta 

solenidade, revogo a nomeação, reduzindo os seus honorários em 03 

(três) URH, conforme a proporcionalidade dos serviços prestados.

NOMEIO o causídico FERNANDO SASSO ANDREOTTO para patrocinar a 

defesa do acusado, arbitrando o valor dos honorários ao final do 

processo, conforme a tabela da OAB/MT.

Aguarde-se o retorno da missiva expedida à Ref. 83. Após, dê-se vista 

dos autos as partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar 

memoriais finais, iniciando-se pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33050 Nr: 220-46.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bioto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 02 de julho de 2019, às 

14h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13348 Nr: 642-26.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Ritt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose de Carvalho, Ronivon Silva Mingoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Francisco Alves da Silva 

- OAB:18022/MS, Edilson Magro - OAB:7316-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

056/2007- CGJ que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, 

em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, impulsiono os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para 

intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida 

através do site “www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35540 Nr: 377-22.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCI DE ARAUJO BEARIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, ante o teor do ofício 

retro.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 462-37.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Madalena da Silva

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor do Ofício retro.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43133 Nr: 395-72.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Garcia de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48132 Nr: 934-04.2018.811.0047

 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: Raçavet Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, 

ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

recolha as custas referentes à distribuição e processamento da(s) 

Carta(s) Precatória(s) a ser(em) expedida(s) nos autos, mediante a 

emissão de guias no website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link Emissão de Guias Online > Carta Precatória, cujos 

comprovantes deverão ser acostados aos presentes autos;

2. Acostados aos autos os respectivos comprovantes, seja(m) 

expedida(s) a(s) Carta(s) Precatória(s), encaminhando, anexos à missiva, 

os comprovantes de pagamento.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

THIAGO SILVESTRE PERRUT

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44483 Nr: 1169-05.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIDE DOS SANTOS PEREIRA

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor do Ofício retro.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36117 Nr: 640-54.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44447 Nr: 1141-37.2017.811.0047

 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: CdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, ante o teor do ofício 

retro.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38632 Nr: 64-27.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, ante o teor do ofício 

retro.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50020 Nr: 2031-39.2018.811.0047

 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: HERICA DAIANE SAMPAIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 1273-02.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, ante o teor do ofício 

retro.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48933 Nr: 1370-60.2018.811.0047

 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: LAERCIO DIAS 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49661 Nr: 1812-26.2018.811.0047

 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: NEUZA RODRIGUES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 
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Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43932 Nr: 884-12.2017.811.0047

 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: Arquimedes Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A, BRUNO 

RAFAEL NEVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 675-14.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMGdS, UGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio - OAB:, Marco 

Aurelio Fernandes Ribeiro - OAB:21787/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44482 Nr: 1168-20.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor do Ofício retro.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48154 Nr: 952-25.2018.811.0047

 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: Tereza Alves

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-66.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/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))

 

FINALIDADE: Intimação da Ilustre Causídica para que, num prazo de 5 

(cinco) dias, apresente dados bancários para confecção de Alvará.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-06.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: intimação da parte autora, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) 

que deu(deram) origem a presente execução, mediante termo de entrega 

que, deverá ser juntado aos autos, em analogia ao Enunciado n.º 126 do 

Fonaje, bem como promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-57.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LOURENCO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/02/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-12.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-64.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-57.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:INTIMAÇÃO da parte autora, via DJE para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39651 Nr: 2805-03.2017.811.0048

 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: VALDENICE MACIEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

anteriormente prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46305 Nr: 2274-77.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46294 Nr: 2263-48.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 
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indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46098 Nr: 2179-47.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DOS SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos.

 1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 945/2018-DPMT/JUSC, 

datado de 13/11/2018, oriundo da Defensoria Pública de Juscimeira – MT, 

tenho por bem redesignar a audiência de interrogatório do acusado para o 

dia 23/04/2019, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 6 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46304 Nr: 2273-92.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 5), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 14.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46307 Nr: 2276-47.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46293 Nr: 2262-63.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÉLIA CARLOTTO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.
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Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46296 Nr: 2265-18.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDE SALTE CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46393 Nr: 2325-88.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA FERREIRA DE ASSUNÇÃO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46290 Nr: 2259-11.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA KOVALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22121 Nr: 138-83.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO 

R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Certifico que procedi com a inclusão dos advogados Gustavo R. Gois e 

Dra. Fabiola Muller a fim de receberem todas as intimações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46312 Nr: 2281-69.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMITA DA COSTA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.
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2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46292 Nr: 2261-78.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PORTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46291 Nr: 2260-93.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAURA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 14.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46297 Nr: 2266-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA BOLDRIN FAEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47926 Nr: 2873-16.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO CHEVERRIA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JAIME 

VASCONCELOS SANTOS - OAB:9569

 Vistos.1. Trata-se de pedido de representação por prisão temporária 

formulado pelo Delegado de Polícia de Juscimeira, contra CICERO 
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CHEVERRIA ROSA, a fim de apurar o crime de estupro.O pedido foi 

devidamente deferido conforme decisão contida em Ref: 4.Ademais, o(a) 

ilustre representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão 

temporária do indiciado em prisão preventiva, visando garantir a ordem 

pública, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo 

Penal (Ref: 36).2. Eis o relato do necessário. Fundamento. 

Decido.Constatando haver fundadas razões, diante da prova da 

materialidade delitiva e de fortes indícios de autoria, requisitos contidos no 

artigo 1º, III, ‘f’, da Lei 7.960/89, em 29/11/2018 foi decretada, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, a prisão temporária do acusado Cicero Cheverria (...)a 

prisão temporária do acusado Cicero Cheverria Rosa, qualificado nos 

autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro nos artigos 312 e 

313, I, ambos do Código de Processo Penal.3.2. Intime-se e se cumpra com 

a máxima urgência por se tratar de réu preso3.3. Junte-se aos autos 

informações sobre o antecedente dos acusado constante no Instituto 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).3.4. Intimem-se, inclusive o 

Ministério Público e o Advogado de Defesa/Defensor Público. Expeça-se o 

necessário, inclusive carta precatória, se o caso. Cumpra-se.Juscimeira – 

MT, 06 de Dezembro de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43295 Nr: 940-08.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS ARRAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA MAYARA DE SOUZA JORGE 

ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, decreto a revelia da parte requerida, ante o escoamento 

"in albis" do prazo para apresentação de contestação.

 2. Ademais, tendo em vista que o presente feito versa sobre interesse de 

menor, dê-se vistas ao membro do Ministério Público para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze).

3. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46397 Nr: 2328-43.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 9.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46295 Nr: 2264-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR SUTERI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46299 Nr: 2268-70.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE PAES SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 13.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 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 proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.
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3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46417 Nr: 2331-95.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMMP, BEMP, MCMP, ARMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Mota Martins - 

OAB:20916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar o advogado 

do requerido, tendo em vista a petição de habilitação juntada na Ref. 

18,despacho de audiência a seguir transcrito:.

"designo audiência de conciliação para o dia 11/12/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45859 Nr: 2108-45.2018.811.0048

 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: MARIA ENILVA FERRAZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45859 Nr: 2108-45.2018.811.0048

 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: MARIA ENILVA FERRAZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 79105 Nr: 2574-50.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.(...).DECIDO.Defiro 

os benefícios da justiça gratuita requerida.Embora a parte autora tenha 

colacionado aos autos ponderáveis elementos de cognição, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial 

não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida de início que é a 

concessão do auxilio doença até julgamento final da demanda. Por esta 

razão, postergo a análise da medida liminar para após a realização da 

perícia médica, fato que possibilitará a este Juízo, melhor instrução do 

processo.Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

NOMEIO perito judicial na pessoa do Dr. CARLOS ALBERTO XAVIER P. 

CASULA, devendo a parte autora se dirigir a Clinica Corpos, Marcelândia, 

para realização de perícia, a qual fica DESIGNADA para o dia 24 DE 

JANEIRO DE 2019, ÀS 14HS00MIN. Fixo os honorários periciais no importe 

de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) nos 

termos da Resolução nº 541/2007 do CJF.ENCAMINHE-SE ao Senhor Perito 

as cópias da petição inicial, bem como, dos documentos de (fls. 27/40).

(...).APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para analise do pedido 

de tutela antecipada.INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 

2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-51.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. M. MARTINS PRESENTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSALVA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da parte requerente para 

tomar ciência do ofício DAAL n.2362/2018 (16937357), anexo, como 

também informar, no prazo de cinco dias, o novo endereço da parte 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000035-94.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA REGINA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

dezembro de 2018 ás 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-03.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR VIEIRA DE MELO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

dezembro de 2018 às 14:15 horas
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-12.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANE RODRIGUES BARBOSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

dezembro de 2018 às 14:25 horas.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000134-64.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ROCHA GAZABINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000134-64.2018.8.11.0109. REQUERENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP REQUERIDO: ANA PAULA ROCHA GAZABINI Cumpra-se a 

carta precatória. Após, devolva-a ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. MARCELÂNDIA, 7 de dezembro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-42.2013.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010007-42.2013.8.11.0109. REQUERENTE: TEREZINHA ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Defiro o pedido de expedição de alvará. Após o 

pagamento, arquivem-se os autos. MARCELÂNDIA, 7 de dezembro de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-42.2013.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado da parte autora para 

conhecimento do alvará judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-49.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE LUIS LEMES GONCALVES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da parte autora para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

dezembro de 2018 às 14:45 horas.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70408 Nr: 2880-47.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ABREU FERREIRA, Cpf: 

92791956115, Rg: 1388425-5, Filiação: Malvina de Abreu Ferreira e Inacio 

Ferreira, data de nascimento: 12/07/1980, brasileiro(a), natural de Mundo 

Novo-MS, solteiro(a), operador de maquinas, Telefone 66 99689-5412 e 

atualmente em local incerto e não sabido ROZENILDA MORAIS, Cpf: 

00051663228, Rg: 10721100, Filiação: Anair Cordeiro de Godoi Morais e 

João Forte de Morais, data de nascimento: 08/04/1974, brasileiro(a), 

natural de Rondon-PR, solteiro(a), doméstica, Telefone 66 9982-2710. 

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: Autos nº 2880-47.2017.811.0111.Código Apolo nº 

70408.Vistos.Trata-se de pedido de medidas de proteção, requeridas por 

ROZENILDA MORAIS, em desfavor de FRANCISCO DE ABREU 

FERREIRA.Foram concedidas as medidas protetivas de urgência.Conforme 

Ref. 14, a vítima manifestou não ter interesse na manutenção das medidas 

protetivas aplicadas.Instando a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

pela extinção do feito.É o breve relato. Fundamento e 

decido.Primeiramente, insta consignar que, as medidas protetivas de 

urgência prevista no artigo 22 da lei 11.340/2006 possuem natureza 

jurídica cível, razão pela qual determinam a aplicação subsidiária do Código 

de Processo Civil. Tendo em vista que a vítima manifestou desinteresse na 

manutenção das medidas de proteção, tenho que o presente feito deve 

ser extinto por ausência de interesse de agir.Em razão disso, o processo 

merece ser extinto, com resolução do mérito, já que o pedido da vítima foi 

acolhido.Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:Não se 

declara nula a decisão do Magistrado que extingue o processo com 

fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, quando, em que 

pese a natureza criminal das medidas protetivas, o entendimento adotado 

na sentença encontra apoio em julgados desta Turma, que já decidiu pela 

natureza civil das medidas. Ademais, a própria Lei 11.340/2006, no seu 

art. 13, determina a aplicação, além de outras, das normas do Código de 

Processo Civil às causas decorrentes da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. (...) quanto à extinção do processo, se o pedido 

restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o 

próprio mérito da ação, sob o ponto de vista processual com os contornos 

da Lei 10.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o 

processo com julgamento de mérito.“ (TJDF - APR: APR 

31838920098070002 DF 0003183-89.2009.807.0002).Consigno que, a 

extinção do presente feito não impede que vítima formule, a qualquer 

momento, novo pedido de aplicação das medidas de proteção, caso 

sobrevenha necessidade.Ante o exposto, REVOGO TODAS AS MEDIDAS 

DE PROTEÇÃO concedidas em favor ROZENILDA MORAIS contra 

FRANCISCO DE ABREU FERREIRA.Ainda com fundamento no art. 487, 
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inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 13 da Lei 11.340/06, extingo o 

processo com resolução do mérito.Intime-se o ofensor e a vítima para que 

compareçam na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, com a 

finalidade de retirada da tornozeleira eletrônica e entrega do “botão do 

pânico”, bem como a devida baixa no sistema de monitoramento.OFICIE-SE 

a Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT para que tome ciência da 

presente decisão.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas necessárias.Matupá/MT, 

14 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 06 de dezembro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 1605-78.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington da Silva Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia e condeno o réu Washington da Silva Guimarães, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

nos artigos 213, §1 (segunda figura) do Código Penal.Atento ao disposto 

no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da 

pena.a)Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que 

ultrapasse os limites da norma repressora;b)Antecedentes: não possui 

maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;c)Conduta social: não 

havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de 

valorar;d)Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos 

autos, nada tendo a valorar;e) Motivos: comuns à espécie; f) 

Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a 

valorar;g) Consequências: foram graves, haja vista que, por vergonha do 

abuso, a vítima se recusa a voltar ao estudos, assim como mudou sua 

personalidade, tornando-se arredia, conforme depoimento das assistentes 

sociais;h)Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada 

criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a 

pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Na segunda 

fase da dosimetria, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual, 

fixo a pena provisória em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Na 

terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. 

Assim, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.DA PENA DEFINITIVADesta feita, torno a pena concreta e 

definitiva em desfavor de Washington da Silva Guimarães no patamar em 

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.DAS CUSTASCondeno ainda 

o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 68883 Nr: 369-91.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Basílio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA 

NETO - OAB:6846

 A .DO CONCURSO DE CRIMESTendo em vista que o denunciado Geraldo 

Basílio de Souza praticou os delitos capitulados nos artigos 213, §1 

(segunda figura) c/c artigo 226, inciso II e artigo 148, §1º, inciso I, IV e V, 

todos do CP, mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material 

previsto no artigo 69 do mesmo código, somando-se as penas impostas, 

motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 14 (quatorze) anos de 

reclusão.DAS CUSTASCondeno ainda o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais.REGIME INICIALAtento ao período de prisão 

cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que 

dispõe o art. 33,§2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o 

regime prisional de início fechado, haja vista o quantum da pena 

estabelecido. Verifico que ainda subsistem os motivos ensejadores da 

prisão preventiva, considerando ainda o regime de cumprimento de pena 

fixado na sentença e que o acusado respondeu a todo o processo preso, 

determino que o sentenciado não poderá recorrer em liberdade. Ora, se 

antes, com indícios suficientes de autoria e materialidade foi possível se 

decretar a prisão preventiva do sentenciado, agora, com provas, não 

seria lógico determinar sua soltura, não havendo qualquer fato novo que 

justifique a revisão do decreto de prisão preventiva do acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 72618 Nr: 1890-71.2018.811.0030

 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: Isaura Maria de Jesus Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... I – DA PROVA CONTEMPORÂNEA De acordo com o enunciado 149 da 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário..... II – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO... Fixo como ponto controvertido a 

procedência ou não do pleito inaugural e demais consectários legais. 

Defiro a produção de prova oral, depoimento pessoal e testemunhal e, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2019, às 

17h10mim. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o que dispõe o art. 450 

do CPC.Nos termos do art. 455 do NCPC, 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. 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.Atente-se a secretaria ao que dispõe o art. 

454 do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua 

inquirição.A inércia do advogado em relação à comunicação da 

testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).Em 

observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.No mais, fixo o 

número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato 

narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44343 Nr: 968-27.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO BERNARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, I, CPC e 
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JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para 

DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada objeto da lide 

de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de GENESIO 

BERNARDO DE SOUZA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, 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 (16.07.2018) – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os 

honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida.Com relação 

aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, 

inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.A sentença não está sujeita a recurso 

necessário, por força do disposto no § 3º, I, do artigo 496 do 

CPC.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 1164-31.2017.811.0031

 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: Aliane Piovezan Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de ref. 31, intime-se a parte autora para se manifestar, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35333 Nr: 565-63.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Batista dos Santos, José Brito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão formulado pelo exequente (ref. 68), por um 

ano contados de seu requerimento, devendo o feito aguardar em arquivo 

provisório.

Decorrido o prazo supra, intime-se o exequente para se manifestar 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 44-89.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilar Antonio Formighiéri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A

 Vistos.

De início, diante da certidão de trânsito em julgado e do requerimento do 

autor, nos termos do artigo 702, §8º do CPC, DETERMINO as alterações 

necessárias para alteração processual, a fim de que passe a constar que 

o feito se trata de cumprimento de sentença.

INTIME-SE o executado, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EFETUE o pagamento do valor informado pela parte 

exequente às fls. 271/272, sob pena de incidência de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

Se decorrido o prazo acima citado sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento), bem como os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45499 Nr: 1490-54.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Carvalho Rodrigues da Silva

 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:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, nº 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, Cuiabá-MT, CEP: 78070-215, telefone 65 

999819047 / 65 30522103, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes.DESIGNO o dia 13 (TREZE) DE ABRIL DE 2019 (sábado), as 

09h00min, para realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do 

Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, Rua Presidente Costa e Silva, nº 

410, Bairro Vila Nova, CEP nº 78.420-000, Arenápolis/MT, Tel.: (65) 

3343-1375.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente 

realizá-la, após o término do prazo concedido para as partes se 

manifestarem acerca do laudo..(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45405 Nr: 1441-13.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Francisco Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NATHALY VELASCO 

SILVA MARQUES - OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.DESIGNO o dia 26 de janeiro de 2019, as 15h00min, para 

realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), INTIMEM-SE as partes a comparecerem na 

data designada pelo perito, independentemente de nova conclusão. Caso 

as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para os 

apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.Por oportuno, desde já DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 14 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 14H30MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos 

termos do art. 450 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45662 Nr: 1585-84.2018.811.0031

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARIDES JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA 

PAESE - OAB:16328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, anoto que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária 

realizada em 03 de setembro de 2014, deu provimento ao Recurso 

Extraordinário (RE) nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de benefício previdenciário.

II. Por maioria de votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o 

relator, Ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência 

não fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição da República, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.

III. Isso posto, considerando que não há nos autos o indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do Benefício pleiteado, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41423 Nr: 1309-87.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Almeida da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 Vistos.

Verifica-se que o ato aprazado para o dia 08/11/2018 não se realizou por 

ausência da representante ministerial, consoante se vê pelo ofício de ref. 

46, portanto REDESIGNO-O para o dia 18 (DEZOITO) DE ABRIL DE 2019, 

ÀS 14:00 HORAS.

Dê-se ciência ao MP.

Intimem-se e se cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45687 Nr: 1603-08.2018.811.0031

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCTdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:22736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar o pedido liminar de busca e apreensão, vez que tal 

ordem já foi determinada nos autos de código 45683, aos quais 

DETERMINO o apensamento ao presente feito.

Outrossim, RECEBO a inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo 

com os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

Processe-se o presente feito em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, inciso II, do CPC e com ISENÇÃO de custas.

Com arrimo no art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação para 

ser realizada juntamente com a já designada no processo 45683.

INTIME-SE a parte autora sobre o teor desta decisão, bem como para 

comparecer na audiência de conciliação a ser designada pela 

conciliadora, importando a sua ausência em ato atentatório à dignidade da 

justiça, incidindo multa nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Designada a data da audiência de conciliação, PROCEDA-SE a citação da 

parte requerida para que compareça na audiência, acompanhada de seu 

procurador, constando que o prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação.

Caso reste infrutífera a conciliação, apresentada a contestação 

tempestivamente, INTIME-SE a parte autora para oferecer impugnação.

Consigne no mandado as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Sem prejuízo, determino que seja realizado estudo psicossocial com as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60924 Nr: 881-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZRAIM ANTONIO SUDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos.

 Da resposta à acusação, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, 

tampouco da análise dos autos verifica-se a existência de qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

razão pela qual RATIFICO o recebimento da denúncia.

 DESIGNO audiência de instrução para o DIA 18 DE JUNHO DE 2019, ÀS 

16H30, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas em 

comum pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório do acusado.

 Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

 REQUISITEM-SE as testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso 

existentes.
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INTIMEM-SE as testemunhas o acusado e a defesa.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45592 Nr: 979-83.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo até 27 de dezembro deste ano de 2018, 

nos termos do art. 10 da Lei 13.340/2006.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vista dos autos à parte exequente para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco), sob pena 

de extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

PROCEDA-SE às devidas retificações junto ao sistema processual de 

dados APOLO e capa dos autos para fazer constar como patrono do polo 

passivo da lide o(a)(s) advogado(a)(s) Gustavo R. Góes Nicoladelli, 

OAB/MT nº 17.980/A e Fabiula Müller Koenig, OAB/MT nº 22.165/A, o(a)(s) 

qual(is) deverá(ão) receber exclusivamente as publicações e intimações 

do feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49018 Nr: 382-12.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELINO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante a advogada constituída tenha informado o falecimento da 

parte autora a fim de promover a substituição processual, deixou de 

acostar aos autos cópia da certidão de óbito.

Assim, intime-se-a para que, no prazo de 10 (dias), junte a referida 

certidão, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54821 Nr: 105-25.2017.811.0090

 AÇÃO: Embargos do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOAO INACIO DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY GUILHERME PERAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CÉSAR MENEZES - 

OAB:31051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se que não houve pedido de gratuidade da justiça na 

petição inicial, intime-se a parte embargante, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59231 Nr: 9-73.2018.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

por não haver demonstração, ao menos por ora, do perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAISDESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o DIA 22 DE ABRIL DE 2019, ÀS 14H00. 

Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência designada, 

acompanhada de advogado e testemunhas, estas independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em extinção 

e arquivamento do processo e a da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, 

em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da sentença. Intime-se 

a parte autora, advertindo-a de que a sua ausência importará em extinção 

e arquivamento do processo. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60987 Nr: 918-18.2018.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, 

ante a ausência dos requisitos necessários para a sua concessão, nos 

termos do art. 300, “caput”, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISConsiderando que a ação revisional de alimentos deve seguir o 

mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 13 da Lei 5.478/68), 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 21 

DE MAIO DE 2019, às 15H30.Cite-se a parte requerida para comparecer à 

audiência designada, acompanhado de advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

autora em extinção e arquivamento do processo e a do requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da 

sentença. Intime-se a parte autora, advertindo-a de que a sua ausência 

importará em extinção e arquivamento do processo.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60671 Nr: 734-62.2018.811.0090

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCG, JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito do ente ministerial à Ref: 8.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência de alguns documentos 

exigidos pelo art. 763 da CNGC e art. 57 da Portaria 01/2012 da CEJA-MT 

para inscrição no Cadastro de Pretendente à Adoção.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos os seguintes documentos:

1) Cópias autenticadas de certidão de nascimento, casamento ou 

declaração relativa ao período de união estável;

2) outros documentos, a critério do interessado, comprobatórios da sua 

aptidão para adotar.

Determino a inscrição dos requerentes no curso preparatório para 
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pretendentes à adoção que será realizado por este Juízo, assim que o 

período de inscrição estiver aberto.

Proceda a equipe interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

à realização de estudo psicossocial na residência da parte autora a fim de 

colher subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo para o 

exercício da paternidade/maternidade responsável, nos termos requeridos 

pelo Ministério Público.

Defiro o pedido do advogado à Ref: 10, devendo a zelosa Secretaria 

Judiciária habilitá-lo no feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Caso toda a documentação seja apresentada, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61631 Nr: 1288-94.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora com 

base nos documentos juntados às fls. 30/34 - Ref: 1, consistentes em 

declarações de imposto de renda e extratos bancários com rendimentos 

compatíveis ao benefício, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 

5º, LXXIV, da CRFB/88;b) CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

LIMINARMENTE a fim de determinar à parte requerida e à Receita Federal 

que suspendam a cobrança dos débitos da empresa Águia Segurança 

Eletrônica Ltda., em nome da parte autora, com fulcro no art. 300, “caput” 

e § 2º, do NCPC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, desde já fixada em 10 (DEZ) VEZES O 

VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 

(nove mil, quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do 

Estatuto Processual Civil, a ser custeada pelos servidores públicos 

responsáveis especificamente pelo ato de suspensão dos referidos 

órgãos estatais, ou quem lhe fizer as vezes, multa que será exigível caso 

não cumprida a presente decisão judicial no prazo de 30 (trinta) dias, 

servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do 

mesmo art. 77, do citado diploma legal. IV - DISPOSIÇÕES FINAISDispenso 

a caução real ou fidejussória em razão de a parte ser economicamente 

hipossuficiente, considerada a concessão da gratuidade de justiça, na 

forma da parte final do § 1º, do art. 300, do NCPC.Cite(m)-se e intime(m)

-se o(s) requerido(s) a fim de que cumpra(m) a presente decisão e, caso 

queira(m), apresente(m) resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 

c.c. o art. 183 do NCPC), consignando-se expressamente a advertência a 

que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.Intime-se a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, inclua no polo passivo Tatiane Covatti Doerner.Decorridos 

os prazos, certifique-se.Proceda-se às diligências em conformidade com o 

art. 212, § 2°, do NCPC. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61081 Nr: 961-52.2018.811.0090

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO LEITE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a prioridade na tramitação processual, nos 

termos do art. 3º, § 1°, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, 

inciso I, do NCPC;b) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, com 

base nos documentos acostados, na forma do art. § 3º, do art. 99, do 

NCPC;c) CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada em caráter 

antecedente a fim de determinar que a parte ré forneça o extrato completo 

de movimentação de ativos desde de 1990 a 2018, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual crime de 

desobediência, com fulcro no art. 303, “caput”, c.c. o art. 297, “caput” e 

parágrafo único, ambos do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISAnote-se, em 

todos os sistemas, a prioridade legal por se tratar de pessoa idosa, nos 

termos do art. 3º, “caput” e § 1º, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 

1.048, inciso I, do NCPC.Cite-se a parte ré, em caráter de urgência, da 

presente decisão, consignando-se expressamente a advertência da 

imposição de multa diária em caso de atraso injustificado no cumprimento 

da tutela deferida e, por meio do mesmo mandado, intime-se-a para, 

querendo, interpor recurso cabível, sob pena de estabilização da tutela, 

nos termos do art. 304 do NCPC.Com o aporte dos documentos, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a inicial, sob pena 

de extinção do feito e cessação da eficácia da liminar deferida, na dicção 

do art. 303, § 1º, inciso I, e § 2°, do Novo Código de Processo 

Civil.Interposto o recurso, venham-me os autos conclusos.Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34354 Nr: 406-18.2007.811.0091

 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 das Graças da Silva Calixto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono os autos 

para intimação da parte Autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33740 Nr: 259-02.2011.811.0107

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCIRLANA MARTINS INGRAÇA, SILMA ALVES 

DE SOUZA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 (...) Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal e assim o faço para CONDENAR as acusadas UCIRLANA 

MARTINS INGRAÇA e SILMA ALVES DE SOUZA GOETZ, já qualificadas 

nos autos, como incursas nas reprimendas do artigo 312 do Código Penal. 

Passo à dosimetria da pena, de acordo com o critério trifásico do art. 68 

do Código Penal.I – quanto a ré SILMA ALVES DE SOUZA GOETZ (...).Em 

consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e 

levando-se em conta a primariedade da acusada, fixo o REGIME ABERTO 

para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade 

imposta.Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do artigo 

44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à prevenção 

e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por duas (02) penas 

restritivas de direitos, cujas formas de cumprimento ficarão a cargo do 

juízo das execuções penais.II – quanto a ré UCIRLANA MARTINS (...) Em 

consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e 
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levando-se em conta a primariedade da acusada, fixo o REGIME ABERTO 

para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade 

imposta.Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do artigo 

44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à prevenção 

e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por duas (02) penas 

restritivas de direitos, cujas formas de cumprimento ficarão a cargo do 

juízo das execuções penais(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51333 Nr: 675-96.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JOSÉ DE OLIVEIRA, MARCONE 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o cálculo do débito originário desta execução 

encontra-se defasado, determino a intimação da parte exequente, via DJE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a juntada atualizada da 

dívida, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo acima, certifique-se e tragam os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 532-20.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 048/2018, 

informando que não será possível comparecer à sessão de julgamento 

designada para o dia 13 de dezembro de 2018, a qual estará em gozo de 

férias a partir do dia 11/12/2018 até 16/01/2019, REDESIGNO a sessão de 

julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 09h00min, 

permanecendo inalteradas as demais determinações.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30989 Nr: 408-37.2007.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA PEREIRA JERONIMO - 

OAB:10.323/MT, SILMARA RUIZ MATSUBA - OAB:OBA/PR 32.553

 Vistos.

Com fulcro no artigo 511 do CPC, determino a intimação do requerido, por 

intermédio de seus patronos, via DJE, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada da contestação, certifique-se e intime-se o requerente, por 

igual prazo, para opor sua manifestação.

Após, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67842 Nr: 735-93.2018.811.0107

 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: SCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a inventariante requer: a) expedição 

de alvará judicial no valor de até R$ 765.982,50 (setecentos e sessenta e 

cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), 

correspondentes ao valor de U$ 186.825,00 cento e oitenta e seis mil 

oitocentos e vinte cinco dólares americanos), autorizando formalização 

dos instrumentos de crédito necessários, com a constituição de garantia 

de penhor agrícola da respectiva lavoura de soja safra 2018/2019; b) 

autorização formal para que a inventariante possa efetuar a 

movimentação da conta bancária do “de cujus” mantida junto ao Banco 

Sicredi agência 0812, conta corrente nº 0339-5 e Banco do Brasil S.A. 

agência 4112-2, conta corrente nº 13.176-8, eis que haverá liberação de 

valores em espécie, destinados ao custeio e aquisição dos insumos 

necessários à formação da respectiva lavoura.

Pois bem.

Sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido posto, vez que, até o momento, 

não houve intimação da Fazenda Pública; nem apresentação de primeiras 

declarações e nem o integral cumprimento das determinações constantes 

na decisão de ref. 10.

Ao prosseguimento, cumpra-se com urgência decisão de ref. 10.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62059 Nr: 415-77.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não 

merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

10/01/2017, e a ação foi ajuizada em 13/07/2017, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Superada 

a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide. Por inexistir outras questões processuais a 

serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2019, às 

15h. Consigno que, as partes deverão depositar o rol de testemunhas em 

cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre 

o uso das prerrogativas do § 2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, 

devera proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da 

data designada, devendo comprovar nos autos a intimação com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se 

tratar das hipóteses previstas no § 4º do mesmo dispositivo. Intimem-se as 

testemunhas arroladas tempestivamente, se houver necessidade, 

observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor. FIXO O 

SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) qualidade de segurada especial; 

b) prova do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 48, § 2º 

c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). Intimem-se. 
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Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62142 Nr: 458-14.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO KRAUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não 

merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

10/01/2017, e a ação foi ajuizada em 20/03/2017, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Superada 

a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide. Por inexistir outras questões processuais a 

serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2019, às 

15h20min. Consigno que, as partes deverão depositar o rol de 

testemunhas em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do § 2º do artigo 

455, NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada a 

intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses previstas no § 4º do 

mesmo dispositivo. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, 

se houver necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e 

parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, intimem-se as partes 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus 

patronos, constando do mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor. FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) 

qualidade de segurada especial; b) prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991). Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 216-55.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Margarida Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não 

merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

09/06/2014, e a ação foi ajuizada em 15/02/2017, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Superada 

a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide. Por inexistir outras questões processuais a 

serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2019, às 

15h40min. Consigno que, as partes deverão depositar o rol de 

testemunhas em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do § 2º do artigo 

455, NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada a 

intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses previstas no § 4º do 

mesmo dispositivo. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, 

se houver necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e 

parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, intimem-se as partes 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus 

patronos, constando do mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor. FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) 

qualidade de segurada especial; b) prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991). Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32043 Nr: 36-20.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ KARLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Vistos.

O denunciado alegou preliminares na ref. 33.

O MPE se manifestou em sentido contrário (ref. 39).

A postulação da defesa, neste momento sumário, não merece guarida, 

posto que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, vez que, de forma concisa expõe o fato criminoso, suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol 

de testemunhas, o que afasta, também, a falta de pressuposto processual 

ou condição da ação.

Some-se a isso, o fato de existir indícios de materialidade e autoria, 

conforme decisão de ref. 4, na qual recebeu a denúncia.

Assim, rejeito a tese expendida pela defesa.

Em prosseguimento ao feito, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 

397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/02/2019, às 15h10min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. CUMPRA-SE, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52730 Nr: 528-36.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Franco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

O denunciado na ref. 47, alega, preliminarmente, atipicidade da conduta do 

denunciado e consequente ausência de justa causa.

O MPE se manifestou em sentido contrário (ref. 53).

A postulação da defesa, neste momento sumário, não merece guarida, 

posto que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, vez que, de forma concisa expõe o fato criminoso, suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol 

de testemunhas, o que afasta, também, a falta de pressuposto processual 

ou condição da ação.
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Some-se a isso, o fato de existir indícios de materialidade e autoria, 

conforme decisão de ref. 4, na qual recebeu a denúncia.

Assim, rejeito a tese expendida pela defesa.

Em prosseguimento ao feito, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 

397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/02/2019, às 13h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. CUMPRA-SE, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26667 Nr: 87-70.2005.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDMB, EBF, MSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Ausência c/c Sucessão Provisória 

proposta por Natalia de Melo Bardem, Ernani Bardem Filho e Marta Suely 

de Melo, em face de Ernani Barden, todos já qualificados nos autos em 

epígrafe.

Em conformidade com o parecer ministerial (fls. 505), foi determinada a 

intimação pessoal dos requerentes e de seus patronos via DJE (n° 10305), 

a fim de dar prosseguimento no feito sob pena de extinção, contudo 

quedaram-se inertes conforme se visualiza na certidão de fls. 518.

Vieram os autos à conclusão.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo teve seu andamento regular obstado em decorrência da 

inércia exclusiva dos requerentes, uma vez que deixaram de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso, 

permanecendo, o feito, paralisado há mais de 10 (dez) anos; assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, a demandante não formulou nenhum pedido, embora intimada, 

via DJE n° 10305, para se manifestar, mantendo-se omissa, o que ratifica 

o estado de abandono da presente demanda.

 Desta maneira, pelas razões expostas, a extinção do feito pelo abandono 

é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pelos autores. Sem condenação em custas e honorários, visto que 

os requerentes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50086 Nr: 307-24.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Vistos.

Levando-se em conta a petição da executada às fls. 347/349, determino a 

intimação do exequente, por intermédio de seus patronos, via DJE, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento 

feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e venham os autos conclusos 

para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68874 Nr: 1212-19.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEPP, JDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETE CORDEIRO 

ZANATTA - OAB:21735/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atento ao peticionado pelo autor (ref. 21) e com fulcro no art. 694, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro 

de 2019, às 16:30 horas, sendo que o ato será realizado pela conciliadora 

deste Juízo.

Intime-se a requerente na pessoa de sua patrona via DJE. Cite-se e 

intime-se a requerida, observando o endereço descrito na ref. 21.

Frustrada a tentativa de autocomposição, aguarde-se o feito em cartório, 

para eventual contestação.

Decorrido o prazo, certifique-se e oportunize manifestação a requerente, 

retornando os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado ante a escassez 

de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 1623-62.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97790, SERGIO HEMING - OAB:2869, SÉRGIO HEMING 

JUNIOR - OAB:20.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Não havendo preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide. Por 

inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/03/2019, às 16h30min. Consigno que, 

as partes deverão depositar o rol de testemunhas em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do § 2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses previstas no § 4º do mesmo dispositivo. Intimem-se as 

testemunhas arroladas tempestivamente, se houver necessidade, 

observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor. FIXO O 

SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) qualidade de segurada especial; 

b) prova do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 48, § 2º 

c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67850 Nr: 742-85.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não 

merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

28/08/2017, e a ação foi ajuizada em 07/05/2018, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Superada 

a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide. Por inexistir outras questões processuais a 

serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2019, às 

16h10min. Consigno que, as partes deverão depositar o rol de 

testemunhas em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do § 2º do artigo 

455, NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada a 

intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses previstas no § 4º do 

mesmo dispositivo. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, 

se houver necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e 

parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, intimem-se as partes 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus 

patronos, constando do mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor. FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) 

qualidade de segurada especial; b) prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991). Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64603 Nr: 1537-28.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA HIRCH HAMILTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97790, SERGIO HEMING - OAB:2869, SÉRGIO HEMING 

JUNIOR - OAB:20.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à preliminar de 

prescrição trazida pela Autarquia, está não merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 13.03.17, e a ação foi 

ajuizada em 28/08/2017, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação. Superada a preliminar suscitada e não 

havendo outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide. Por 

inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/03/2019, às 14h. Consigno que, as 

partes deverão depositar o rol de testemunhas em cartório, no prazo de 

05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do § 2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses previstas no § 4º do mesmo dispositivo. Intimem-se as 

testemunhas arroladas tempestivamente, se houver necessidade, 

observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor. FIXO O 

SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) qualidade de segurada especial; 

b) prova do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 48, § 2º 

c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68798 Nr: 1001960-41.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELIZARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o relatório. Passo a sanear o feito. Não havendo preliminares a 

serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide. Por inexistir outras questões 

processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo 

saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/03/2019, às 13h30min. Consigno que, as partes deverão depositar o rol 

de testemunhas em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do § 2º do artigo 

455, NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada a 

intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses previstas no § 4º do 

mesmo dispositivo. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, 

se houver necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e 

parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, intimem-se as partes 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus 

patronos, constando do mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor. FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) 

qualidade de segurada especial; b) prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991). Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 904-80.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE ARAÚJO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não 

merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

08/02/2018, e a ação foi ajuizada em 18/05/2018, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Superada 

a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide. Por inexistir outras questões processuais a 

serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2019, às 

14h30min. Consigno que, as partes deverão depositar o rol de 

testemunhas em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do § 2º do artigo 

455, NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada a 

intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses previstas no § 4º do 
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mesmo dispositivo. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, 

se houver necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e 

parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, intimem-se as partes 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus 

patronos, constando do mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor. FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) 

qualidade de segurada especial; b) prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991). Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78180 Nr: 1036-77.2017.811.0106

 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: GTdS, SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável c.c dissolução c,c 

alimentos, guarda e partilha, ajuizada por GILDOMAR TAVARES DA SILVA 

e SELMA MADALENA DE OLIVEIRA.

O pedido de justiça gratuita das partes foi indeferido e realizada a 

correção de ofício do valor da causa, os requerentes foram intimados por 

seu procurador para efetuar o recolhimento das custas, porém nada se 

manifestaram.

Tentada a intimação pessoal das partes, o requerente Gildomar Tavares 

da Silva foi intimado e se manteve inerte, conforme certidão de fls. 32. A 

requerente não foi localizada.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Constata-se dos autos que foi indeferido o benefício da justiça gratuita e 

determinada a intimação dos autores para regularização do feito.

Contudo, o autor Gildomar Tavares da Silva, mesmo devidamente intimado, 

deixou transcorrer o prazo in albis (fl. 33) e a autora Selma Madalena de 

Oliveira mudou de endereço, mas não informou nos autos ao Juízo.

Desta feita, denota-se a falta de pressuposto para desenvolvimento válido 

e regular do processo.

Nestes termos, a norma processual civil:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, nos termos já fundamentados, JULGO EXTINTO o 

processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, sem 

julgamento de mérito.

II. Cancele-se a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

IV- Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74593 Nr: 676-16.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do “XIX 

ENCONTRO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MATO-GROSSENSE” que 

será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, 

conforme informado em sua manifestação às fls. 23/24, REDESIGNO a 

audiência de instrução para o dia 01 de março de 2019, às 14h40min 

(Horário de MT).

Intimem-se as testemunhas e as partes.

Notifique-se o Ministério Público quanto à certidão de fls. 74, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que, havendo juntada de 

novo endereço, proceda à secretaria com a devida intimação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76899 Nr: 197-52.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Fundamento e decido. Depreende-se dos autos que a parte 

requerente foi intimada para arcar com os valores relativos às diligências 

do oficial de justiça, entretanto não regularizou o feito (fl. 37). Desta feita, 

tem-se que inexiste pressuposto para o desenvolvimento válido e regular 

dos feitos, com fulcro no art. 485, IV do CPC: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito por falta de 

pressuposto para o desenvolvimento regular e válido do processo, nos 

termos do art. 485, IV do CPC. Cancele a distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70194 Nr: 119-34.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Rosa Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Isabel Atala Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT/4.451-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2496/B

 Trata-se de Ação Reivindicatória proposta por Nilton Rosa Cabral em face 

de Sandra Isabel Atala Correa.

Constata-se dos autos que houve prolação de sentença, julgando 

improcedentes os pedidos iniciais (fls. 231/232).

A sentença já transitou em julgado (fl.235), no entanto inexiste nos autos a 

comprovação do pagamento dos honorários periciais.

O perito foi intimado para se manifestar nos feitos (fls.239), entretanto 

deixou transcorrer o prazo in albis (fl.241).

Diante do exposto, não tendo havido requerimento sobre o cumprimento de 

sentença, determino o arquivamento dos feitos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76310 Nr: 800-62.2016.811.0106

 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: FCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo advogado Dr. 
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Carlos Royttemen Pires da Silva, fls. 40, em face da sentença de fls. 

38/38-verso.

Foi certificado nos autos a intempestividade dos embargos de declaração, 

fls. 30. Portanto, DEIXO de receber os Embargos Declaratórios de fls. 40.

Todavia, como é solicitada a expedição de certidão relativa aos honorários 

advocatícios pela nomeação como advogado dativo, não se vislumbrando 

a ocorrência da prescrição quinquenal, à luz do art. 1° do Decreto n° 

20.910/32; DEFIRO a EXPEDIÇÃO de certidão de honorários advocatícios 

em favor do causídico, conforme fls.08.

 Pois, bem.

Verifico um segundo Embargos de Declaração, interpostos pelo advogado 

Dr. Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, fls. 42/43, em face da 

sentença de fls. 38/38-verso, onde alega, em suma, que houve omissão 

na sentença, no que tange à expedição de certidão de honorários relativa 

à sua atuação no feito.

 RECEBO os embargos uma vez que formal e tempestivamente 

apresentados (fl.44).

Razão assiste ao embargante que atuou no processo, conforme 

nomeação às fls. 24-verso, o que não foi decido na prolação da sentença.

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

omissão existente na sentença às fls. 38/38-verso, para acrescentar:

 “Fixo os honorários do advogado nomeado, Dr. Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida, em 08 URH’s consoante tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do 

advogado;

 Permanece o restante inalterado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o 

integral cumprimento das determinações exaradas na sentença de folhas 

38/38-verso.

Em seguida, ao arquivo com as devidas baixas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77013 Nr: 261-62.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Rodrigues, Leonardo de 

Oliveira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do “XIX 

ENCONTRO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MATO-GROSSENSE” que 

será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, 

conforme informado em sua manifestação às fls. 161/162, REDESIGNO a 

audiência de instrução para o dia 01 de março de 2019, às 14h00min 

(Horário de MT), na qual se procederá com a inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta ordem 

realizando-se, ao final, os interrogatórios dos réus: Leandro Alves 

Rodrigues e Leonardo de Oliveira Freitas.

RETIFIQUE-SE a carta precatória expedida à Comarca de Paranatinga/MT a 

fim de que se intime pessoalmente o réu Leandro Alves Rodrigues para 

que compareça à audiência. Havendo impossibilidade de comparecimento 

do réu deverá a defesa se manifestar sobre o interesse em deprecar a 

realização do interrogatório.

Intimem-se as testemunhas e as partes.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78523 Nr: 81-12.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Jonas Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sr. Ademir Jonas Machado, na base de um salário mínimo 

mensal para autor, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde 24.11.2017, o que faço com fulcro no art. 201, 

§§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPCConcedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba 

alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça .Publique. Registre. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72082 Nr: 300-64.2014.811.0106

 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: Jaime Menezes do Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Jaime Menezes do 

Couto em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, em que fora 

efetuado o pagamento da obrigação por parte do executado, conforme 

comprovado nos autos (fl. 85/86).

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas.

III. Intime-se o exequente para informar os dados para transferência dos 

valores, no prazo de 10 (dez) dias.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação, com as baixas de estilo.

IV. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 532-47.2012.811.0106

 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: Odália Maria Ramos Santana
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12650, Josicarmem Vilela Garcia - OAB:MT 13557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Odália Maria Ramos 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Constata-se dos autos o translado da sentença nos embargos à 

execução que julgou procedente a pretensão do INSS (fls. 104/104-v).

Na referida decisão foram homologados os cálculos apresentados pelo 

INSS às folhas 06/09, dos autos dos embargos, que correspondem às 

folhas 102/103 dos presentes autos.

Foram expedidas as requisições de pequeno valor (fls. 107/108) e 

intimadas as partes a se manifestarem (fls. 110/112).

Houve apenas a manifestação do INSS, que não concordou com as RPV’s 

expedidas, suscitando, em síntese, que não foi atentado para o disposto 

na folha 103.

É o relatório. Fundamento e decido.

O argumento trazido pelo executado deve ser acolhido, uma vez que a 

sentença dos embargos já transitou em julgado (fls. 104/105) e homologou 

os cálculos juntados aos autos de folhas 102/103, nos quais o valor 

apurado em favor do exequente perfaz R$ 27.572,06 e os honorários 

advocatícios R$ 4.099,96.

Desta feita, determino o cancelamento das RPV’s de folhas 107/108 dos 

presentes autos e a elaboração de novos ofícios nos termos dos cálculos 

dispostos na folha 103 dos presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 357-24.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lourenço Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerido apresentou Recurso de Apelação em relação à sentença de 

fls. 188/191-verso, com desistência condicionada à anuência da 

requerente, caso esta concordasse com a aplicação da Lei 11.960/2009.

Em seguida, a requerente se manifestou concordando com a aplicação da 

Lei 11.960/2009, solicitando a homologação do acordo entre as partes, 

informando a implantação do beneficio (fl.195/197-verso).

Decido.

Dentre as maiores inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, 

encontramos a possibilidade das Partes de, em comum acordo, 

estipularem entre si algumas mudanças procedimentais, conforme 

estipulado no art. 190, caput, do NCPC:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e dada a concordância da Recorrida quanto aos termos 

propostos pelo Recorrente (fls. 195/197-verso), HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, conforme folhas 188/191-verso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro 

Social, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo 

apresentado à fl. 197/197-v, na forma do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75473 Nr: 346-82.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Izabel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Homologação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA IZABEL DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(fls. 48/49).

Devidamente intimado e ciente do cumprimento de sentença (fl.53-v), o 

executado concordou parcialmente com o cálculo apresentado pela 

exequente, pugnando apenas pela exclusão da multa.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A parte exequente apresentou os cálculos à folha 49-verso, perfazendo a 

seguinte soma: valor principal R$ 19.434,04 e honorários advocatícios R$ 

1.426,14.

Ademais, informou que houve o descumprimento da sentença proferida, 

que impunha multa diária no valor de R$ 100,00 em caso de 

descumprimento da decisão.

Alega que a sentença foi proferida em 24 de novembro de 2016 e o 

benefício foi implantado em 03 de março de 2017, desta feita, como fora 

concedido o prazo de 30 (trinta) dias para implantação do benefício, faria 

jus a R$ 9.900,00 a título de multa.

Pois bem.

Malgrado a sentença tenha sido proferida em audiência, no dia 24 de 

outubro de 2016 (fls. 29/31-v), percebe-se que a intimação para a 

implantação do benefício só ocorreu em 03 de março de 2017 (fl.37-v).

Desta feita, não prospera a alegação da exequente, devendo ser 

excluídos os valores relativos à multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de fl.49-v, apresentado pela 

parte exequente, excluindo a incidência da multa, nos seguintes termos:

a) Valor principal R$ 19.434,04;

b) Honorários advocatícios R$ 1.426,14;

Expeçam-se os ofícios requisitórios, conforme os cálculos homologados.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79676 Nr: 634-59.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Lopes de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sr. Lázaro Lopes de Faria, na base de um salário mínimo 

mensal para autor, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde 20.04.2018, o que faço com fulcro no art. 201, 

§§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPCConcedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba 

alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 
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em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça. Publique. Registre. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 573-04.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Fátima Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade ao Sra. Sueli de Fátima Rodrigues de Melo, na base de um 

salário mínimo mensal para autora, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo 16.02.2018, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPCConcedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba 

alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de 

R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça.Publique. Registre. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77676 Nr: 719-79.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 Vistos, etc.

I. INTIME-SE a douta advogada nomeada, pessoalmente, da decisão de fls. 

110, a fim possibilitar a manifestação sobre a aceitação ou não da 

nomeação.

II. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-55.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000174-55.2018.8.11.0106. REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de reclamação com 

pedido de liminar, proposta por Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, 

em desfavor de Energisa Mato Gorsso – Distribuidora de Energia S.A, 

todos qualificados. O autor alega, em síntese, que no mês de novembro de 

2018, a requerida enviou uma fatura de consumo de energia elétrica no 

valor de R$ 2.014,96 (dois mil e quatorze reais e noventa e seis 

centavos), o que seria desproporcional ao consumo despendido pelo 

requerente, conforme aferido nas nove faturas anteriores. Ao tentar 

resolver o problema junto à requerida, esta limitou-se apenas a informar 

que a leitura da medição estava correta. Pede, em sede de tutela 

provisória, a suspensão da cobrança do valor referente à fatura do mês 

de novembro de 2018 e requer autorização para efetuar o depósito judicial 

do valor de R$ 628,52 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois 

centavos), valor médio das três últimas faturas. Passo à análise do pedido 

de tutela provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC 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”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração do autor, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se 

de prova negativa, defeito no serviço prestado/inexigibilidade do débito, 

repousa sobre a requerida o dever de provar a veracidade dos fatos 

relatados na inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo está no fato de que, havendo o corte da energia fornecida, o 

autor sofrerá enorme prejuízo, impedido de seguir a normalidade de sua 

rotina ante a falta de serviço básico, sendo imperiosa a concessão da 

liminar pleiteada, até o deslinde do feito. Sendo assim, preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO à empresa ré que providencie, no 

prazo de 03 (três) dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO da cobrança 

do valor de R$ 2.014,96 (dois mil e quatorze reais e noventa e seis 

centavos), referente à fatura de fornecimento de energia elétrica do mês 

de novembro de 2018, discutido nestes autos, bem como se ABSTENHA 

de inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao Crédito, até 

julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que 

justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic 

standibus. DEFIRO o pagamento em juízo do valor de R$ 682,52 

(seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente ao 

valor médio aferido em relação às três últimas faturas. Em caso de 

descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até 

o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência de tentativa 

de conciliação conforme pauta da conciliadora. Caso esta já tenha sido 

designada, INTIMEM-SE as partes para que a ela compareçam. CITE-SE o 

(a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da audiência 

designada, com a advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte autora do teor da presente decisão e da audiência designada, 

cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais, conforme prevê o art. 

51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Ítalo Oslvado Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-08.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FREIRE DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010210-08.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: ABRAAO FREIRE DE ANDRADE 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração, opostos por ABRAAO FREIRE DE ANDRADE, em face de 

sentença proferida nos autos Id. 16545710. Alega, em suma, que houve 

contradição na sentença, ao condicionar à expedição de alvará ao trânsito 

em julgado do presente processo, uma vez que o provimento 68 do CNJ foi 

revogado. Fundamento e decido. RECEBO os embargos uma vez que 

formal e tempestivamente apresentados. Razão assiste ao embargante 

uma vez que tal provimento acima mencionado foi revogado, podendo 

assim o alvará ser expedido independentemente do trânsito em julgado do 

processo. Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos 

e supro a contradição existente na sentença do Id. 16545710, corrigindo o 

Item II do dispositivo: Onde consta: “II. Transitada em julgado esta decisão, 

EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 

16186482, visto que o advogado da requerente possui procuração para 

receber quitação.” Passará a constar: “II. EXPEÇA-SE o alvará para 

liberação dos valores na conta indicada no ID nº 16186482, 

independentemente do trânsito em julgado, visto que o advogado da 

requerente possui procuração para receber quitação.” Permanece o 

restante inalterado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Em 

seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o integral 

cumprimento das determinações exaradas na sentença de Id. 16545710. 

Novo São Joaquim/MT, 6 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-57.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VARDELON VENANCIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010252-57.2016.8.11.0106. REQUERENTE: VARDELON VENANCIO 

BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração, opostos por VARDELON VENÂNCIO BARBOSA, 

em face de sentença proferida nos autos Id. 16590034. Alega, em suma, 

que houve contradição na sentença, ao condicionar à expedição de alvará 

ao trânsito em julgado do presente processo, uma vez que o provimento 

68 do CNJ foi revogado. Fundamento e decido. RECEBO os embargos uma 

vez que formal e tempestivamente apresentados. Razão assiste ao 

embargante uma vez que tal provimento acima mencionado foi revogado, 

podendo assim o alvará ser expedido independentemente do trânsito em 

julgado do processo. Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes 

embargos e supro a contradição existente na sentença do Id. 16590034, 

corrigindo o Item II do dispositivo: Onde consta: “II. Transitada em julgado 

esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores na conta 

indicada no ID nº 14019422, visto que o advogado da requerente possui 

procuração para receber quitação.” Passará a constar: “II. EXPEÇA-SE o 

alvará para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 14019422, 

independentemente do trânsito em julgado, visto que o advogado da 

requerente possui procuração para receber quitação.” Permanece o 

restante inalterado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Em 

seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o integral 

cumprimento das determinações exaradas na sentença de Id. 16545710. 

Novo São Joaquim/MT, 7 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-22.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010082-22.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LOPES DE 

SOUZA EXECUTADO: MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por CARLOS 

ALBERTO LOPES DE SOUZA, em face de sentença proferida nos autos Id. 

16607832. Alega, em suma, que houve contradição na sentença, ao 

condicionar à expedição de alvará ao trânsito em julgado do presente 

processo, uma vez que o provimento 68 do CNJ foi revogado. Fundamento 

e decido. RECEBO os embargos uma vez que formal e tempestivamente 

apresentados. Razão assiste ao embargante uma vez que tal provimento 

acima mencionado foi revogado, podendo assim o alvará ser expedido 

independentemente do trânsito em julgado do processo. Pelos 

fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

contradição existente na sentença do Id. 16607832, corrigindo o Item III do 

dispositivo: Onde consta: “III.Com o trânsito em julgado desta sentença, 

EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores depositados em favor do 

requerente, observando-se a conta indicada no ID 15862858, uma vez que 

o procurador da parte possui poderes para receber quitação.” Passará a 

constar: “III. EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores na conta 

indicada no ID nº 15862858, independentemente do trânsito em julgado, 

visto que o advogado da requerente possui procuração para receber 

quitação.” Permanece o restante inalterado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e prossiga-se com o integral cumprimento das determinações exaradas na 

sentença de Id. 16545710. Novo São Joaquim/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL TEIXEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010346-05.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ISMAEL TEIXEIRA XAVIER 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração, opostos por ISMAEL TEIXEIRA XAVIER, em face de sentença 

proferida nos autos Id. 16591484. Alega, em suma, que houve contradição 

na sentença, ao condicionar à expedição de alvará ao trânsito em julgado 

do presente processo, uma vez que o provimento 68 do CNJ foi revogado. 

Os Embargos de Declaração foram protocolados tempestivamente Id. 

16788893. Fundamento e decido. RECEBO os embargos uma vez que 

formal e tempestivamente apresentados. Razão assiste ao embargante 

uma vez que tal provimento acima mencionado foi revogado, podendo 

assim o alvará ser expedido independentemente do trânsito em julgado do 

processo. Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos 
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e supro a contradição existente na sentença do Id. 16591484, corrigindo o 

Item II do dispositivo: Onde consta: “II. Transitada em julgado esta decisão, 

EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores na conta indicada no ID nº 

14161655, visto que o advogado da requerente possui procuração para 

receber quitação.” Passará a constar: “III. EXPEÇA-SE o alvará para 

liberação dos valores na conta indicada no ID nº 14161655, 

independentemente do trânsito em julgado, visto que o advogado da 

requerente possui procuração para receber quitação.” Permanece o 

restante inalterado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Em 

seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o integral 

cumprimento das determinações exaradas na sentença de Id. 16545710. 

Novo São Joaquim/MT, 7 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010379-92.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDMISON DAS MERCES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010379-92.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: EDMISON DAS MERCES DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração, opostos por EDMISON DAS MERCES DE SOUZA, 

em face de sentença proferida nos autos Id. 16599768. Alega, em suma, 

que houve contradição na sentença, ao condicionar à expedição de alvará 

ao trânsito em julgado do presente processo, uma vez que o provimento 

68 do CNJ foi revogado. Os Embargos de Declaração foram protocolados 

tempestivamente Id. 16787011. Fundamento e decido. RECEBO os 

embargos uma vez que formal e tempestivamente apresentados. Razão 

assiste ao embargante uma vez que tal provimento acima mencionado foi 

revogado, podendo assim o alvará ser expedido independentemente do 

trânsito em julgado do processo. Pelos fundamentos expostos, ACOLHO 

os presentes embargos e supro a contradição existente na sentença do 

Id. 16599768, corrigindo o Item II do dispositivo: Onde consta: “II. 

Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará para liberação 

dos valores bloqueados no ID 14089940, observando a conta indicada no 

ID nº 13256690, visto que o advogado da requerente possui procuração 

para receber quitação.” Passará a constar: “II. EXPEÇA-SE o alvará para 

liberação dos valores bloqueados no ID 14089940, na conta indicada no ID 

nº 13256690, independentemente do trânsito em julgado, visto que o 

advogado da requerente possui procuração para receber quitação.” 

Permanece o restante inalterado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

prossiga-se com o integral cumprimento das determinações exaradas na 

sentença de Id. 16545710. Novo São Joaquim/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-72.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CHAUENNY PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010100-72.2017.8.11.0106. REQUERENTE: CHAUENNY PEREIRA DOS 

SANTOS DE JESUS REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA COELBA Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração, opostos por CHAUENNY PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS, 

em face de sentença proferida nos autos Id. 16598015. Alega, em suma, 

que houve contradição na sentença, ao condicionar à expedição de alvará 

ao trânsito em julgado do presente processo, uma vez que o provimento 

68 do CNJ foi revogado. Os Embargos de Declaração foram protocolados 

tempestivamente Id. 16788927. Fundamento e decido. RECEBO os 

embargos uma vez que formal e tempestivamente apresentados. Razão 

assiste ao embargante uma vez que tal provimento acima mencionado foi 

revogado, podendo assim o alvará ser expedido independentemente do 

trânsito em julgado do processo. Pelos fundamentos expostos, ACOLHO 

os presentes embargos e supro a contradição existente na sentença do 

Id. 16598015, corrigindo o Item II do dispositivo: Onde consta: “II. 

Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará para liberação 

dos valores na conta indicada no ID nº 11966024, visto que o advogado 

da requerente possui procuração para receber quitação.” Passará a 

constar: “II. EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores na conta 

indicada no ID nº 11966024, independentemente do trânsito em julgado, 

visto que o advogado da requerente possui procuração para receber 

quitação.” Permanece o restante inalterado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e prossiga-se com o integral cumprimento das determinações exaradas na 

sentença anterior. Novo São Joaquim/MT, 7 de dezembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 1303-48.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Machado de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 POSTO ISSO, diante da prova da materialidade e dos indícios quanto à 

autoria, PRONUNCIO o réu ANTÔNIO MACHADO DE JESUS pelos crimes 

descritos no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, e no art. 129, §1º, 

inciso II, ambos do Código Penal, determinando que seja ele submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, com fulcro 

nos artigos 413, 76, I e II, 77, I e 78, I, todos do Código de Processo 

Penal.Operada a preclusão desta decisão, voltem-me conclusos para o fim 

previsto no artigo 422 do Código de Processo Penal.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. 4. QUANDO AO DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADEPasso à analisar quanto ao direito do réu de recorrer em 

liberdade.No caso em apreço, é plausível a materialidade e autoria contra o 

réu, tanto que foi pronunciado, o que dispensa maiores fundamentações 

acerca do tema.Pois bem. Diante da probabilidade de reiteração da 

conduta criminosa, entendo ser o caso de se manter a prisão cautelar do 

acusado pelos mesmos fundamentos expostos em decisão proferida no 

decorrer do processo, mormente o fundamento para garantia da ordem 

pública.Com efeito, em se tratando de procedimento do júri, testemunhas 

ainda deverão ser ouvidas na sessão de julgamento e, por isso, a 

concessão de liberdade provisória ao acusado pode embaraçar a 

instrução criminal.Assim, MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR do 

acusado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61767 Nr: 840-82.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Sol e Mar 
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LTDA - ME, Sandra Regina Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chargas Correa da Silva - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os pedidos de fls.100, todavia, considerando que o exequente 

esgotou os meios disponíveis para localizar bens do executado passíveis 

de penhora, determino a localização de bens via sistema INFOJUD e 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência bens e/ou 

valores e veículos registrados em nome da parte executada, conforme 

extrato em anexo.

Após, caso reste frutífera ou infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73113 Nr: 2741-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Lobato Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da decisão proferida no HC n.º 

1014213-84.2018.8.11.0000, a qual concedeu liberdade provisória ao 

flagranteado, determino a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE 

SOLTURA, devendo o flagranteado ser posto imediatamente em liberdade, 

se por outro motivo não estiver preso, impondo-lhe as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão:

 I - Não se ausentar da Comarca pelo período superior a 15 (quinze) dias 

onde reside sem autorização do Juízo;

 II - Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e congêneres;

 III - Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de 

trabalho;

 IV – Comparecimento mensal a este Juízo para informar e justificar as 

suas atividades;

V - Comparecer a todos os atos processuais.

Sendo que o descumprimento das medidas ora impostas, poderá acarretar 

com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Com o cumprimento do Alvará de Soltura, oficie-se à 1ª Câmara Criminal 

informando-lhe o teor desta decisão e o seu fiel cumprimento.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41998 Nr: 266-84.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Dessbesell, Magno Jean Gomes 

Moura, Saturnino Soares de Moraes Neto, Isael Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Paulo Cesar de Oliveira - OAB:MT/16686-O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 108 do Código de Processo Penal, e 

por tudo que dos autos consta, declaro a incompetência deste juízo para 

julgar e processar a matéria, e, por consequência, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA, remetendo-se o feito à 11ª Vara Criminal de Cuiabá, cuja 

competência abrange os feitos submetidos à Justiça Militar neste 

Estado.Ciência ao Ministério Público e as defesas dos réus.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 04 de dezembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52118 Nr: 1502-03.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Ante o Exposto, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal, artigos 316 e 319, incisos I, II, III e IV ambos do Código de 

Processo Penal, CONCEDO de ofício a liberdade provisória sem fiança do 

acusado ADEMIR APARECIDO DA SILVA, devendo este ser posto 

imediatamente 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 e locais congêneres; III – 

Proibição do acusado em manter contato e se aproximar das vítimas 

Vanuza de Souza, Vitória Souza Silva e Sara de Souza de Castro, 

mantendo o limite de 500 metros de distância;IV - Comunicar o Juízo 

qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho; V – 

Comparecimento mensal nesta comarca para informar e justificar as suas 

atividades;VI - 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.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA.Outrossim, haja vista a petição de ref:44, nomeie-se Sr. Gestor 

Judiciário outro advogado para proceder a defesa do denunciado um dos 

nobres militantes desta comarca, intimando-o para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.Por fim, informo que nesta data fora prestada 

informações no HC nº (307) 1014034-53.2018.8.11.0000. Oficie-se à 

Polícia Militar e a Polícia Civil desta decisão.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 06 de dezembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71294 Nr: 2026-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebina Maria de Almeida, Cristiane Maria 

Jesuino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73298 Nr: 2802-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Celso Valdemar Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Gabriela Pereira Costa 

- OAB/MT nº 21425, para promover a defesa do denunciado com a 

urgência que o caso requer, por se tratar de réu preso.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 339-17.2017.811.0022

 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: Irani Francisco Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª LUZIA STELLA 

MUNIZ - OAB:MT/4273/B, para que junte aos autos a certidão de óbito do 

requerente Irani Francisco Borges, bem como requeira o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96370 Nr: 570-31.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22048, Jose Antonio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 96370

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido da ref. 11, a qual informa que a parte autora não 

compareceu à perícia anteriormente aprazada, sendo assim, REDESIGNO 

o ato para dia 01 de março de 2019, ás 11h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 2101-94.2010.811.0028

 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: José Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 62547

DESPACHO

Vistos,

Certifique a Secretaria acerca de eventual levantamento dos valores 

depositados, uma vez que, conforme verifica-se dos autos os alvarás de 

levantamento foram retirados no dia 05.05.2017.

Após, façam os autos conclusos para análise dos pedidos.

 Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89634 Nr: 1571-85.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Pereira Mendes

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO:89634

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 28 

de fevereiro de 2019, às 17h00min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98370 Nr: 1200-87.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Leiza de Almeida Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406/A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 98370

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que decorreu o prazo de pagamento voluntário, INTIME-SE 

o autor para manifestar-se e requerer o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42248 Nr: 456-68.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelino Marcelino de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 CÓDIGO: 42248

DESPACHO

VISTOS,

 Intime-se o impugnado para, querendo, se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158556 Nr: 3599-50.2018.811.0028

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDV, IFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 158556

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que as partes manifestaram interesse na produção de 
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prova testemunhal, sendo assim designo a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 29 de Janeiro de 2019, às 14h00min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117984 Nr: 484-89.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 117984

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a manifestação do perito ora nomeado nos autos, 

justificando a impossibilidade de exercer a função incumbida, nomeio como 

perito o Dr. Helio Borba Morateli, com endereço na Rua Las Vegas, n°127, 

Bairro Jardim Califórnia, Cuiabá- MT, Fone (65) 3615-8888, (65) 

3634-4432, (65) 9 - 99824306.

 Cumpra-se com as demais disposições já descritas na decisão de ref. 66.

 Após, conclusos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106878 Nr: 774-41.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isa Falcão Dorileo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691A/MT

 CÓDIGO: 106878

DESPACHO

VISTOS,

INTIME-SE o Requerido para, querendo, manifestar-se sobre o pedido de 

ref. 56, realizado pela Requerente.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107844 Nr: 1055-94.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosária Aurita de Barros Arruda, LOdBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Costa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 CÓDIGO: 107844

DESPACHO

VISTOS,

Remetam-se os autos ao contador judicial, para apresentar cálculo 

atualizado.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129065 Nr: 3826-11.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVATRANS COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Guizone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CASTRO BARINI - 

OAB:321527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 129065

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132942 Nr: 1078-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Conceição de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luis Cesar de Morais, Josiana 

Antonia Proença Amaral de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, MIGUEL GONÇALO DE MAGALHÃES - OAB:12087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 132942

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9054 Nr: 1608-30.2004.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural 

dos Estado de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB, 

MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nossa Senhora do Livramento, 

Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Rafael Hoffing - 

OAB:14.999/DF], Alexandre Bergamini Chioratto - OAB:6798, 

ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, 

Jacqueline R. de Freitas Leite - OAB:60962/MG, Jean Carlos de 

Albuquerque Nunes - OAB:16264-E/MT, Lara Cristina de Oliveira 

Lima - OAB:7614, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614/MT, 

Mario Cesar de Lima - OAB:6.618/MT, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, Mário Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658B, Ivanowa Raposo Quintela - OAB:5379, Jorge Aurélio 

Zamar Taques - OAB:4700/MT, Vladimir de Lima Brandão - 

OAB:5812

 INTIMAÇÃO do DR. MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA, para retirar a carta 

precatória endereçada a Comarca de Várzea Grande para providenciar 

sua distribuição ou junte nos autos o comprovante de recolhimento ds 

guias e taxas judiciárias para remessa aquele Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133807 Nr: 1483-08.2017.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARQUES DA SILVA, GERMANO BISPO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Lourenço de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IntimaR o advogado da parte autora na pessoa de FELIPE CAMPOS LEITE, 

para tomar ciencia dos termos da sentença de ref. 11.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9054 Nr: 1608-30.2004.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural 

dos Estado de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB, 

MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nossa Senhora do Livramento, 

Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Rafael Hoffing - 

OAB:14.999/DF], Alexandre Bergamini Chioratto - OAB:6798, 

ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, 

Jacqueline R. de Freitas Leite - OAB:60962/MG, Jean Carlos de 

Albuquerque Nunes - OAB:16264-E/MT, Lara Cristina de Oliveira 

Lima - OAB:7614, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614/MT, 

Mario Cesar de Lima - OAB:6.618/MT, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, Mário Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658B, Ivanowa Raposo Quintela - OAB:5379, Jorge Aurélio 

Zamar Taques - OAB:4700/MT, Vladimir de Lima Brandão - 

OAB:5812

 INTIMAÇÃO da Dra. LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, para 

providenciar o recolhimento das guias de custas e taxas referente a carta 

precatória expedida para cumprimento na Comarca de Várzea Grande 

-MT, conforme solicitado pela Central de Distribuição daquele Juízo às fls. 

563.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157194 Nr: 3098-96.2018.811.0028

 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: Vandinei da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada do laudo de ref.9 e para no prazo legal 

impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156264 Nr: 2744-71.2018.811.0028

 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: Eva Aparecida de Arruda Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora do laudo de ref. 9 e para no prazo legal impugnar a 

contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 6264-73.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inei Luiza de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

juntada de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156782 Nr: 2941-26.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora, da juntada do laudo pericial de ref.9 e para no prazo 

legal impugnar a contestação de ref.13.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83802 Nr: 2444-22.2012.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arsenio Vicente de Araujo Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney Gonçalo de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Jose Silva - 

OAB:9.053/MT

 CÓDIGO: 83802

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

proposta por ARSÊNIO VICENTE DE ARAÚJO BASTOS e APARECIDA 

ROCHA BASTOS em face de EDYNEI GONÇALVES DE ARAÚJO ao 

fundamento de ser o legítimo proprietário do imóvel matriculado sob o 

número 13.542 no C.R.I. de Poconé, objeto de suposto esbulho praticado 

pelo Requerido.

Aduzem que em virtude de problema de saúde da Requerente e 

consequente atraso no pagamento das parcelas de financiamento do 

imóvel, houve a necessidade de arrendamento da plantação de abacaxi e 

mandioca, celebrando contrato verbal com pessoa denominada Sra. Maria.

Afirmam que ao tentarem retornar para a propriedade, encontraram o 

Requerido na posse do imóvel que havia sido repassado a ele pela Sra. 

Maria.

Requereram liminarmente a reintegração de posse, que foi indeferida após 

audiência de justificação prévia à fl.42.

Consigno a inclusão da esposa do Requerido no polo passivo da 

demanda.

Citados, os Requeridos apresentaram contestação. (fls.53/69)

Anoto a existência de réplica. (fls.70/74)

Audiência de instrução realizada às fls.91/93.

Alegações finais apresentadas às fls.98/100 e fls.103/106.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

DA PRECLUSÃO DE PROVA DOCUMENTAL

O Requerente alega às fls. 113/114, que o Requerido juntou ao processo 

prova documental após a apresentação de memoriais finais, sendo já 

considerada encerrada a instrução processual as fls.91, e com isso 

pleiteia seja declarada a preclusão dos docs. de fls.109/11 e seu 

desentranhamento.

O artigo 435 do CPC/2015 assim dispõe acerca da produção e provas:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos.
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Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos 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.”

No presente caso se verifica que a parte Autora oportunamente contrapôs 

e contestou o documento juntado, bem como sua tempestividade, não 

ocorrendo cerceamento de defesa.

 Considerando que o documento juntado é de relevância ao deslinde da 

demanda.

REJEITO o pedido de preclusão de prova alegado pelo Autor.

Não havendo mais questões preliminares a serem dirimidas, passo ao 

mérito da demanda.

Como se sabe, a proteção da posse se faz por meio dos interditos, a 

saber: a reintegração, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Já a 

escolha entre as três ações possessórias depende da espécie de 

agressão praticada contra a posse. A reintegração deve ser escolhida 

quando houver esbulho; a manutenção, quando houver turbação; e o 

interdito proibitório, nas hipóteses de ameaça.

Primeiramente, deve-se frisar que, em sede possessória, não se discute 

domínio, razão pela qual se alguém quer discutir propriedade, com base 

em título dominial, deve se valer do juízo petitório.

Com efeito, os requisitos que o possuidor deve preencher vêm 

discriminados no art. 561 do CPC, que diz o seguinte:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou 

a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como se depreende, a reintegração de posse funda-se nos pressupostos 

básicos da posse anterior do Autor e esbulho praticado pelo Réu.

 Logo, uma vez comprovada a posse anterior do Autor e o consequente 

esbulho praticado pelo Réu, deve aquele ser reintegrado na posse, 

conforme o caso, descabendo qualquer outro questionamento, 

especialmente a questão dominial, expressamente vedada pelo art. 557.

Observo que no caso em análise, de todo modo, restou provada a posse 

alegada na inicial, sendo os elementos dos autos suficientes para a sua 

confirmação, ante a presença de prova incontroversa qual seja o registro 

publico do imóvel, e precisos depoimentos testemunhais quanto a efetiva 

posse do Autor na realidade fática e probatória, decorrente da posse 

indireta continuada através do arrendamento feito à terceira Luzina 

Gonçalves.

 Como se depreende, os interditos possessórios fundam-se nos 

pressupostos básicos da "posse anterior do autor e turbação ou esbulho 

praticado pelo réu".

 Nos autos, fora comprovada a posse anterior do Autor decorrida do 

direito de propriedade turbação ou esbulho praticado pelo Réu deve 

aquele ser manutenido ou reintegrado na posse, conforme o caso, 

descabendo qualquer outro questionamento, especialmente a questão 

dominial, expressamente vedada pelo art. 557.

Na audiência de justificação, este juízo definiu que restou comprovado o 

esbulho, quando da resistência do Requerido na devolução da 

propriedade ao Requerente, no único contato entre as partes, 

incontroverso através dos depoimentos de ambos. E que restaria 

pendente a prova da continuação da posse.

Em depoimento o Autor em síntese alega: que arrendou a terra e produção 

de abacaxi, mandioca, carroça e animais a senhora Luzina, porque na 

época sua mulher ficou doente e por isso precisaram sair da terra para 

fazer tratamento, e arrendaram pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil 

reais), que vendeu apenas as benfeitorias. Que depois de certo tempo 

retornou à sua terra, e lá encontrou um homem, que pediu para que ele se 

retirasse da terra pois era o proprietário, e este se recusou. Que o 

contrato de arrendamento foi verbal, que em no ano de 2010 ele ainda 

residiu na área. Afirma que o valor total das terras e benfeitorias seria de 

pelo menos R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A testemunha Benedito Teodoro da Silva relata em síntese: que conhece o 

senhor Arsênio desde 2010, que sabia que ele tinha uma terra no lote São 

Onofre e que ele tinha feito arrendamento da terra, e vendido a plantação 

de abacaxi e mandioca que ficava na terra. Que visitou o Sr. Arsênio 

naquele mesmo ano em sua propriedade, que a esposa do Sr. Arsênio 

quem tomava conta da plantação, e soube que ele vendeu apenas os 

abacaxis e não a área toda.

A testemunha Gilson Batista do Amaral afirma em síntese: que visitou o 

senhor Arsênio quando ele morava na terra, que ele produzia abacaxi e 

construiu uma represa no fundo da propriedade.

Em depoimento o Réu em síntese alega: que comprou de dona Luzina a 

terra e depois mudou-se pra lá, que pagou o valor de R$35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em dinheiro a vista, 

e passou uma chácara. Que não lhe foi passada nenhuma documentação 

de propriedade, que a Sra. Luzina disse que era proprietária e que depois 

passaria a documentação mas não o fez. Que gradeou a área para plantar 

pasto.

 Já as testemunhas arroladas pelo Requerido, é de se observar que o 

depoimento da Sra. Marlete Neves resta comprometido, visto que a 

depoente foi compradora da área em litigio e embora alegue que não teve 

prejuízo no distrato, afirma fato direto o que poderia dar ensejo ao risco de 

evicção.

A Sra. Geni Ramos dos Santos relata em síntese: que é moradora do 

assentamento, que foi vendida a posse toda, que conheceu a Sra. Luzina 

e que esta morou lá.

Nesses termos, a propriedade do bem está comprovada por meio dos 

documentos acostados aos autos e também pelo depoimento das 

testemunhas.

Em depoimento, o Autor afirma que arrendou a plantação a Sra. Luzina, 

muito embora seja contrato verbal e não haja possibilidade de depoimento 

desta, tal fato se torna plausível ante a prova cabal de que o contrato de 

compra e venda juntado pelo Requerido em seus termos é expresso:

Fl. 64:

“[...]têm justo e contratado, pelo presente contrato particular de promessa 

de compra e venda de imóvel, a venda e compra do seguinte imóvel: 

posse de uma área rural com 10ha, situado no Assentamento Santo 

Onofre[...]

 Nitidamente, o contrato estipulado entre a Sra. Luzina e o Requerido se 

tratava apenas da posse do referido imóvel, e não da propriedade como 

este alega, e como faz crer as clausulas seguintes do mesmo instrumento.

E ainda, a clausula segunda do mesmo contrato prevê:

“A vendedora se obriga a entregar a compradora, carta de desistência do 

imóvel assinada pelo primeiro proprietário, Sr. Arsênio Vicente de Araújo e 

sua esposa Sra. Aparecida Rocha Bastos.”

Ou seja, neste mesmo instrumento de compra e venda, a vendedora 

reconhece que não é proprietária, e que para transmissão da propriedade 

seria necessário outorga do Requerente. Fato incontroverso também no 

depoimento do Requerido que relata que não possui qualquer 

documentação referente à terra, apresentando nos autos apenas recibos 

sem qualquer referencia assinado pela Requerente(fl.67) e auto de 

inspeção Ambiental(fl.66), que em nada comprovam que a Sra. Luzina era 

proprietária, e ao contrário, atestam que esta de fato tinha a posse do 

imóvel, conforme relata o Autor em seu depoimento. Tanto que, conforme 

ainda se verifica no documento de inspeção, a razão social esta em nome 

do Requerente, onde a Sra. Luzina assina como representante.

Com efeito, consta nos autos elementos suficientes para comprovar a 

continuidade da posse do Requerente, através da posse indireta por 

arrendamento concedida a Sra. Luzina, que como transmitiu como 

transcrito no trecho acima o direito de posse, e não de propriedade.

Logo, quando mesmo que o acordo verbal entre o Autor e a Sra. Luzina 

não tenha sido estipulado datas de encerramento, quando este reclamou o 

direito de propriedade, deveria o Requerido promover a devolução, 

comprovando assim a ocorrência do Esbulho quando não assim não o fez.

Imperioso observar que o documento juntado pelo Requerido “Declaração” 

feita pela Sra. Luzina, esta reafirma o já delineado, que “[...] para os 

devidos fins, adquiri do Sr. Arsênio Vicente de Araújo Bastos e sua 

esposa, a posse de uma área rural de aproximadamente 10 hectares 

localizado no assentamento Onofre, município de Poconé[...]”. Mais uma 

vez, o que se prova é que a Sra. Luzina tinha apenas a posse da 

propriedade, e neste documento corrobora o alegado pelo Autor, de que 

houve apenas o arrendamento da propriedade e venda das benfeitorias.

Neste aspecto, diante da juntada da matrícula atualizada do imóvel (fls. 

121/123), no qual demonstra o Requerente ser o proprietário do imóvel, 

cumprindo assim o ônus de provar ser possuidor do direito de posse do 

referido objeto da ação. E sabido que na ação de reintegração de posse o 

ônus da prova pertence ao Autor, conforme dispõe o art. 561 do CPC, 

resta provado que o Autor tem a posse sobre o imóvel, e assim procede o 
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pedido inicial.

 Pelo exposto, com fundamento no art.487, I do CPC/2015 JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, o que faço para reintegrar 

definitivamente o Autor na posse do imóvel descrito na exordial.

Atendendo o princípio da sucumbência CONDENO o Requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em que fixo em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4227 Nr: 925-95.2001.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Monteiro da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANSICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Antonio Rogério Assunção da Costa Stefan - OAB:7030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Feito em ordem.

Aguarde-se decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010723-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR CATARINO DE ALMEIDA COSTA (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))

 

DESPACHO VISTOS, Certifique-se quanto ao transito em julgado. O 

processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55690 Nr: 803-95.2015.811.0059

 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): Romildo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:28048 - PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a juntada no 

processo principal, código 8376, de cópia da sentença e certidão de 

trânsito em julgado, proferido nestes autos supra. O referido é verdade e 

dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94019 Nr: 11557-28.2017.811.0059

 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 Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do teor da certidão do oficial de justiça de ref:09 e ref:20, 

requerendo o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 77403 Nr: 1348-97.2017.811.0059

 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: Elaine Darc Ramos de Lima, Jose Cesar Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem pedido de homologação de acordo extrajudicial, formulado 

por Elaine Darc Ramos de Lima e Jose Cesar Alves de Lima.

Os requerentes aduziram serem casados pelo Regime de Comunhão 

Parcial de Bens, desde 10 de janeiro de 1991, contudo, ambos possuem o 

desejo de que seja decretado o divórcio.

As partes relataram que do enlace matrimonial advieram três filhos, 

conforme certidões colacionadas aos autos

Os autos registram que, na vigência da união, o casal teria constituído os 

seguintes bens:

1- Um imóvel na Rua 13 de maio, quadra 41, lote 12, Parque Jardim 

Industrial João Brás, Goiânia-GO avaliado em R$130.000,00 (cento e trinta 

mil reais);

2- Uma imóvel na Rua Liberdade quadra 34, lote 34, Parque Jardim 

Industrial João Brás, Goiânia-GO avaliado em R$130.000,00 (cento e trinta 

mil reais);

Os requerentes pactuaram que o os itens descritos nos itens 1 e 2, 

ficarão respectivamente com o José Cesar e com Elaine Darc.

Instado a se manifestar quanto aos termos do acordo, o Ministério Público 

requereu a homologação da transação, uma vez que o acordo não versa 

sobre os interesses dos filhos menores das partes (alimentos, guarda e 

visitas).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins de 

averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de Elaine Darc 

Ramos de Lima e Jose Cesar Alves de Lima.

Frise-se que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de solteira, qual 

seja Elaine Darc Ramos.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 81530 Nr: 3889-06.2017.811.0059

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gabriel Prilla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Monitória

Processo n. 3889-06.2017.811.0059 (código 81530)

Autor: BANCO BRADESCO S.A

Requerido: VILMAR GABRIEL PRILLA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação MONITÓRIA proposta por BANCO BRADESCO S.A, 

em face DE VILMAR GABRIEL PRILLA.

Logo após o oferecimento da inicial, a parte Autora atravessou petição 

requerendo a desistência do processo (referência 4).

 Diante disso, a autora pleiteou a extinção do feito, sem resolução do 

mérito.

DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários pela Autora nos termos do artigo 90 do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Porto Alegre do Norte/MT, 26 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 109462 Nr: 2779-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADF, NMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de adoção ajuizada por JOSE ALTAMIRO DIAS 

FERREIRA e NILMA MARTINS DE ARAUJO, em favor do menor YASMMIM 

GOMES DOS SANTOS.

A parte autora disse que a ação versaria quanto a pedido de adoção 

consensual. Esclareceu ainda que teria deixado de agregar pedido de 

destituição de poder familiar porque entendeu estar tal pedido implícito na 

adoção.

Decido

A necessidade de destituição do poder familiar dos genitores do adotando 

é dispensada quando há concordância dos pais biológicos com a adoção. 

No caso dos autos, embora a parte autora tenha dido que se trataria de 

adoção consensual, deixou de apresentar qualquer documento que 

trouxesse aos autos indícios da concordância dos genitores da criança.

Assim, fixo prazo de 15 dias para que a parte autora apresente qualquer 

documento que sinalize para uma eventual concordância da mãe da 

criança com a adoção ou adite a petição inicial para constar o pedido de 

destituição do poder familiar.

Considerando tratar-se de documento indispensável à propositura da 

demanda, no caso de persistir-se a tese de adoção consensual, a 

ausência do documento pode implicar extinção do feito. Pode resultar 

extinto o feito do mesmo modo se, desaparecendo a pretensão de 

reconhecimento da adoção consensual, a parte não aditar a inicial nos 

termos delimitados nesta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80768 Nr: 3431-86.2017.811.0059

 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 HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a concordância do executado com o cálculo apresentado 

pela exequente, acolho a planilha acostada ao feito junto ao pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65817 Nr: 1645-41.2016.811.0059

 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: Wagner Gunther Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Adjunto de Administração 

Penitenciária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1645-41.2016.811.059 (Código 65817)

Aqui se revela MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Wagner 

Gunther Moreira cumulado com pedido liminar.

Em sua última manifestação (referência 25), o Impetrante informou não ter 

mais interesse no feito.

 É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Não se faz necessária uma análise minuciosa para verificar que, no caso 

dos autos, está ausente um dos pressupostos da condição da ação, qual 

seja o interesse processual.

 Ademais, tem-se que é plenamente possível que o impetrante desista do 

mandado de segurança impetrado.

 Desta feita, julgo e declaro extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, ante a ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil.

Determino a Secretaria que expeça o necessário para remeter os autos ao 

arquivo, mediante adoção das formalidades de praxe.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 29 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63676 Nr: 844-28.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Weiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969

 Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 
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HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Determino que se oficie à Junta Comercial de Mato Grosso para que 

se dê baixa do nome da Requerente como sócia da IRON MARQUES 

PARREIRA & CIA LTDA. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se 

os presentes autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51953 Nr: 1671-10.2014.811.0059

 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: Rubens Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1671-10.2014.811.0059 (código 51953)

Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto ao 

recurso de apelação juntado aos autos.

Posteriormente, encaminhem-se estes autos à Instância Superior, 

externando nossas homenagens.

Porto Alegre do Norte, 06 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108321 Nr: 7184-17.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delira Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS 

que proceda com a implantação integral do benefício de Auxílio Doença. 

Em prosseguimento, determino que seja procedida a citação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que 

ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais 

quesitos para formulação da perícia médica, bem como para que posse 

indicar assistente técnico.Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor 

Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18915 Nr: 2738-49.2010.811.0059

 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: Luiz Filho Honório da Silva, alcunha "Luiz da Cigana"

 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:

 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 da autora 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 corrigido monetariamente e acrescidas com 

juros.Determino a implantação do benefício IMEDIATAMENTE.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 incide IPCA-e. Em se tratando de benefícios previdenciários 

concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide desde o 

vencimento de cada parcela, segundo os índices IPCA-e, ainda que 

anteriores ao ajuizamento da ação.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.Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ.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. 

Cumpra-se.Porto Alegre do Norte, 06 de dezembro de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21011 Nr: 2324-81.2010.811.0049

 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: AAdO, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A - MT, Pedro Ricardo Gomes Pimenta - 

OAB:20.613-A/MT, Pedro Ricardo Gomes Pimenta - OAB:20613-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proferida sentença nestes autos, restou a tentativa de intimação do 

requerido frustrada.

Após, manifestou-se a parte requerente pela efetivação de buscas por 

este Juízo através do SIEL.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, elucida-se ao n. causídico da parte autora, que a execução 

de alimentos provisórios ou fixados em sentença ainda não transitada em 

julgado deve ser realizada em autos apartados, consoante preconiza o 

artigo 531, §1º, do Código de Processo Civil.

De outro norte, indefiro o pedido de efetivação de buscas através do SIEL, 

contudo, determino buscas pelo sistema Bacenjud, haja vista que este tem 

se mostrado mais eficaz e com declínio de dados mais escorreitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41151 Nr: 882-79.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Mamede de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de CHARLES MAMEDE DE CARVALHO .

Compulsando o caderno processual, nota-se que restaram esgotados 

todos os meios necessários para a localização de bens passíveis de 
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penhora.

Na sequência, este Juízo oportunizou a manifestação do exequente, o 

qual requereu a suspensão da presente ação.

Dessa forma, com fulcro no aludido dispositivo artigo 921, §1º, suspendo 

a execução pelo prazo de 01 (um) ano, consignando que a prescrição 

também ficará suspensa pelo referido prazo.

Aguarde-se em arquivo.

Intime-se o exequente.

Com a intimação desta decisão, a parte exequente também ficará ciente de 

que, independentemente de desarquivamento dos autos e de nova 

intimação, decorrido o prazo de 01 (um) ano, iniciará o prazo de 

prescrição intercorrente.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 460-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 INTIMO a defesa do réu NELSON RIBEIRO BORGES, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB/GO nº 18969, para 

análise da regressão e dos cálculos apresentados, devendo apresentar 

procuração nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 460-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 DECISÃO

Defiro o pedido ministerial.

Abra-se vista ao Ministério Público e, na sequência, a defesa para análise 

da regressão e dos cálculos apresentados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 460-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Considerando a manifestação ministerial retro, abra-se vista a defesa 

conforme determinado à fl. 240.

Em tempo, cadastre -se o advogado Dr. Wueiner Cruzeiro Assis Vilela, 

OAB/GO nº 18969, o qual deverá apresentar procuração nos autos, a fim 

de que receba as devidas intimações.

 Após, retornem conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 460-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Ante o exposto, com fulcro na motivação supra, determino a regressão 

cautelar do regime semiaberto imposto ao sentenciado NELSON RIBEIRO 

BORGES para o fechado, devendo ser expedido e incluído o respectivo 

mandado de prisão no BNMP 2.0.Designo audiência de justificação para o 

dia 25 de outubro de 2018, às 17h30min (horário oficial do Estado do Mato 

Grosso). Ciência ao MPE e a Defesa. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44045 Nr: 3788-42.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTIANE SEVERINA DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:12481/B, Mário Sérgio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 Ante os antecedentes criminais do acusado (tecnicamente primariedade- 

consulta ao sistema Apolo) e as circunstâncias em que o crime, em tese, 

teria sido cometido, verifica-se que, em casa de condenação, a pena 

ficaria no mínimo legal.

 Assim, considerando que seja aplicada a pena mínima prevista legalmente 

(02 anos), o lapso prescricional cominado seria de 04 anos, nos termos do 

art. 109, V, do CP.

 Assim, denota-se que, sobrevindo condenação ao acusado, faltamente 

ocorrerá a prescrição retroativa, na medida em que entre o último marco 

interruptivo da prescrição (recebimento de denúncia : 11.11.2013 - fl. 59) 

e até a presente data transcorreram mais de 04 anos.

 Portanto, sendo factível o futuro reconhecimento da prescrição retroativa, 

com base na provável pena a ser aplicada ao acusado em caso de 

condenação, a persecução penal torna-se irrazoável, possibilitando o 

reconhecimento da prescrição virtual.

 Ante o exposto, adotando o parecer ministerial, DECLARO extinta a 

punibilidade do acusado EDMILSON SILVA GONÇALVES pela perda da 

prentesão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP.

 Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se.

 Diante da preclusão lógica, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43603 Nr: 2207-05.2018.811.0019

 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: Espolio de Enio Assad, representado por Eleasar 

Assad, Espóli de Enio Assad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arni Alberto Spiering, Triches Agropecuária 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinarth Araújo Cardoso Junior 

- OAB:32956/DF, Marcelo Augusto Grassi RealiI - OAB:8838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) FORTE em tais fundamentos, tem-se que o INDEFERIMENTO do pedido 

de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, bem como do pedido de 

pagamento das custas ao final do processo, é medida que se impõe, 

sendo assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, PROMOVA o RECOLHIMENTO das custas e taxas 

processuais.Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

parte autora, certifique-se e tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45436 Nr: 3146-82.2018.811.0019

 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: Leandro Borges Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson da Silva - 
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OAB:17056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A UNIDADE PENAL DE 

CUIABÁ formulado por LEANDRO BORGES SOARES, regularmente 

qualificado e representado.

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

 Inicialmente, ressalto que o recluso LEANDRO BORGES SOARES não 

possui quaisquer processos nessa circunscrição judiciária, sendo que a 

sua transferência para a Cadeia Pública desta Comarca foi, tão somente, 

uma medida administrativa excepcional, conforme se extrai do anexo 

Ofício n. 263/2018/CPPG-PZ, a qual este magistrado subscrevente 

desconhecia até então.

 Portanto, considerando a temporariedade da segregação de LEANDRO 

BORGES SOARES na Unidade Penal desta Comarca, sobretudo a 

incompetência absoluta deste juízo para analisar/processar tal pleito – Lei 

n. 7.210/84, art. 66, INDEFIRO os pedidos formulados na exordial.

Cientifique-se o Ministério Público e o Diretor da Cadeia Pública Local.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 979120178110108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:9601-B/MT

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando DIEGO 

SANTOS DA SILVA e fixo o regime semiaberto para o cumprimento do 

restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei 

n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais), mediante as seguintes condições 

provisórias, a serem ratificadas em audiência admonitória:1) O 

recuperando deverá recolher-se em sua residência diariamente nos dias 

de semana, exatamente no endereço indicado nos autos, no período 

compreendido entre 20h00min e 06h00min do dia seguinte. Nos finais de 

semana e feriados em que não trabalhar, o recuperando deverá 

permanecer em período integral em sua residência (de 20h00min de 

sexta-feira até 06h00min da segunda-feira); (...) 11) O recuperando 

deverá atender com rapidez e boa vontade às intimações das autoridades 

judiciárias, policiais e do sistema penitenciário, bem como deverá fornecer 

todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas 

condições, além de transitar sempre portando documento de identidade e 

cópia deste termo de audiência, para exibi-lo quando solicitado;12) O 

recuperando deverá comparecer de 15(quinze) em 15(quinze) dias na 

Secretaria desta Vara, para assinar o termo de comparecimento, devendo 

trazer todas as vezes a prova do trabalho ou estudo (vide item 3 

acima).*Caso o recuperando trabalhe ou resida na zona rural, deverá 

comparecer uma vez por mês.13) Uso de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a 

ser instalada na Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29161 Nr: 660-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guilherme Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos.

Considerando que as partes tiveram ciência inequívoca do memorial 

descritivo do reeducando ROBSON GUILHERME MARIANO, o qual foi 

providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, 

de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício 

Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de 

insurgências, HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – ref. 223, para 

os devidos fins legais/jurídicos.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, 

art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, 

caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do executado”.

AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da reprimenda, até 

que o apenado tenha direito a algum benefício legal, devendo proceder 

aos respectivos registros nos sistemas.

Sem prejuízo disso, ARBITRO/RATIFICO 6 (seis) URH's em favor da 

causídica regularmente nomeada Dra. Eliane Fuhr, OAB/MT sob o n° 

19109, diante dos trabalhos desempenhados nos autos, assim como no 

procedimento administrativo disciplinar – ref. 186.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43011 Nr: 1872-83.2018.811.0019

 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: Jurelino Monteiro Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welyghton Laureto Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do autor, na pessoa do advogado, para 

comparecerem na Audiência de Conciiliação redesignada para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 15:30 hs

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000190-76.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JAMARIQUELLI CASTILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO PERMANENTE DE ENQUADRAMENTO DO PLANO DE 

CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Trata-se de Ação Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar, 

impetrado por Patrícia Jamariqueli Castilho, em face do Presidente da 

Comissão Permanente de Enquadramento do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários Dos Servidores da prefeitura Municipal de Novo Horizonte do 

Norte - MT, todos devidamente qualificados nestes autos. Insurge-se a 

impetrante contra o parecer jurídico n.º 029/2018 e o parecer 009/2018 

datado em 19/10/2018, argumentando que, exerce o cargo de Técnica 

Administrativa Educacional no Município de Novo Horizonte do Norte – MT, 

e em razão da realização do curso de Pós-graduação Lato Sensu, 

requereu a devida movimentação funcional para a Classe C, mas seu 

pedido foi negado com o argumento do não preenchimento da exigência de 

interstício de 05 (cinco) anos entre uma elevação de classe e outra. 

Pretende a impetrante à obtenção da ordem judicial liminar que assegure o 

direito que, consoante aduz, é liquido e certa, suspenda os efeitos do 

Parecer n.º 009/2018 – Comissão de Enquadramento PCCS, e proceda ao 

avanço da impetrante do Nível II, Classe A, do Anexo II – Técnico 

Administrativo Educacional 30 horas para a Classe C, com efeitos 

financeiros e administrativos a partir de 21.06.2018. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Em atenção a tutela de urgência perseguida na 

exordial, importante ressaltar que em relação ao remédio constitucional 

manejado, tem-se que, nos termos do art. 7°, III da Lei do Mandado de 

Segurança (Lei n.°12.016/2009), para a concessão de liminar em writ, 

necessária a presença dos seguintes requisitos: a) fundamentos 

relevantes da impetração (fumus boni iuris) e; b) possibilidade de 

ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança 
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(periculum in mora). Com efeito, deve o impetrante demonstrar por meio da 

narrativa dos fatos na exordial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos pressupostos acima destacados. Além disso, a 

supracitada Lei estabelece a vedação: “Não será concedida medida liminar 

que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” (artigo 7º, § 

2º). No caso, o deferimento da progressão funcional à impetrante, em 

sede de liminar, importa, ainda que por via reflexa, no aumento de sua 

remuneração, a encontrar vedação expressa na Lei de Regência. 

Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

LIMINAR — PROGRESSÃO FUNCIONAL — DEFERIMENTO — 

IMPOSSIBILIDADE — VEDAÇÃO LEGAL — AUMENTO DE VENCIMENTOS. 

Não possível é o deferimento de pedido de liminar para a progressão 

funcional da impetrante, uma vez que a providência importa em aumento 

de vencimentos, a encontrar expressa vedação na Lei de Regência (Lei 

nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, § 2º). Recurso provido. (AI 

79195/2015, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 

25/09/2015). Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. 

Equiparação salarial. 3. Aumento de vencimentos, mediante concessão de 

medida liminar, de delegados de polícia. Afronta ao art. 7º, § 2º, da Lei n.º 

12.016/2009. 4. Agravo regimental desprovido. [...] (STF, Tribunal Pleno, 

SS 3330 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 12/3/2010). (...) A 

decisão que antecipou os efeitos da tutela incorre no que a lei denomina 

de flagrante ilegitimidade porque a lei veda a concessão de medida liminar 

ou tutela antecipada que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza 

(art. 2º-B da Lei nº 9.494, de 1997, e art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 

2009) e na espécie é disso que se trata. (...) (STJ, Corte Especial, AgRg 

na SLS 1.502/PI, relator Ministro Ari Pargendler,DJe 6/9/2012). Dessa 

forma, mesmo que a impetrante tenha direito à progressão, a providência 

há de ser determinada quando da prolação da sentença, diante da 

vedação expressa contida na lei. Ademais, é certo que do ato combatido 

não resultará a ineficácia da medida se finalmente deferida, visto que a 

progressão poderá ser efetivada após a sentença, com efeitos 

financeiros a partir da distribuição do mandado de segurança, na forma do 

artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016/ 2009, pelo que não preenchido um dos 

requisitos para o deferimento da liminar. Assim, a Lei Mandamental, em seu 

artigo 7º, inciso III, §2º, é clara ao vedar a concessão de liminar em 

situações que impliquem em reclassificação de servidores públicos, bem 

como em pagamento de qualquer natureza. “Ex positis”, INDEFIRO A 

LIMINAR postulada pela parte impetrante por ocasião da impetração do 

presente Mandado de Segurança, em face do Presidente da Comissão 

Permanente de Enquadramento do Plano de Carreira, Cargos e Salários 

Dos Servidores da prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte - MT. 

NOTIFIQUEM-SE a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem suas informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo 

ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, tornem os autos conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se as partes. Notifique-se a impetrada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010025-03.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar o polo ativo para manifestar o que entender de direito, no prazo de 

5 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010015-90.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ante a juntada do extrato do Bacenjud, intimar o polo ativo para manifestar 

no prazo de 5 dias, requerendo o que é de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010038-02.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ante a juntada do extrato do bacenjud, intimar o polo ativo, para manifestar 

o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-93.2017.8.11.0019

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)

 

Diante da juntada do extrato do Bacenjud, intimar o polo ativo, para 

manifestar no prazo de 5 dias, o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010075-29.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante da juntada do extrato do Bacenjud, intimar o polo ativo, para no 

prazo de 5 dias, manifestar o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-40.2017.8.11.0019

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)

 

Diante da juntada do extrato do Bacenjud, intimar o polo passivo para no 

prazo de 5 dias, manifestar o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010004-27.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante da juntada do extrato do Bacenjud, intimar o polo ativo para 

manifestar no prazo de 5 dias, o que entender de direito.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010030-25.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante da juntada do Bacenjud, intimar o polo ativo, para no prazo de 5 

dias, manifestar o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010081-36.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante da juntada do extrato do Bacenjud, intimar o polo ativo, para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010081-70.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante da juntada do extrato do Bacenjud, intimar o polo ativo, para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010100-76.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Diante da juntada do extrato do Bacenjud, intimar o polo ativo para 

manifestar no prazo de 5 dias, o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010044-09.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

12518353, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16667718. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16667718, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 4.311,58 (quatro mil 

trezentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) em conta bancária da 

Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do 

FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato 

inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se 

o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada 

para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para expedição de alvará judicial 

em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000148-27.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NAILCE FRANCISCA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando a manifestação do exequente no id 16075666, 

DEFIRO a pesquisa no sistema de Cadastro de Clientes do SFN – CCS. 

Outrossim, informo que a presente decisão estão anexos os relatório do 

resultado da pesquisa. De igual maneira, defiro o pedido de bloqueio via 

RENAJUD (transferência e licenciamento), ressalvados se os bens 

estiverem gravados em alienação fiduciária. Efetivado o bloqueio via 

RENAJUD e antes de emitir o mandado de penhora e avaliação, intime-se a 

parte exequente para se manifestar sobre: a) Quais bens deseja a 

expedição do mandado de penhora; b) Se deseja que o bloqueio seja 

aumentado para a circulação do bem e; c) sobre o desejo de ficar como 

depositária de tais bens. Em caso de silêncio a parte executada ficará 

como fiel depositários dos bens, tendo em vista a indisponibilidade de 

espaço no depósito judicial. Após, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do bem, bem como intimação da parte executada. Por fim, 

INDEFIRO por ora o pedido de consulta por intermédio do sistema INFOJUD, 

uma vez tal mecanismo importa em quebra do sigilo fiscal da parte 

executada, devendo, portanto, ser utilizado como ultima ratio. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-04.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SULEIDE PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DINALVA DE ASSUNCAO FRIZERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando os autos denoto que foi 

designada audiência de conciliação para o dia 23 de novembro de 2018. 

Em razão disso, o promovente foi intimado na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos. Todavia, apesar de devidamente intimado através 

de seu advogado constituído nos autos, o promovente não compareceu à 

audiência de conciliação designada, tampouco apresentou qualquer 

justificativa, conforme termo de audiência acostado nos autos (id. 

16647504). Destarte, a parte promovente não justificou a sua ausência na 

audiência de conciliação, sendo a sua presença obrigatória. Desse modo, 

o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o art. 51 da Lei nº 

9.099/1995: 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. Ainda, a teor do disposto no Enunciado nº 28 do FONAJE, é 

necessária a condenação do promovente em custas e despesas 

processuais, contudo, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 05 

anos, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98 e 

seguintes do CPC. Ex positis, valendo-se do que dispõe a Lei 9.099/1995, 

em seu art. 51, inciso I, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com a condenação da parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 

anos, face ser beneficiário da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-85.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CALLEGARI (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):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando os autos denoto que foi 

designada audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018. 

Em razão disso, o promovente foi intimado na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos. Todavia, apesar de devidamente intimado através 

de seu advogado constituído nos autos, o promovente não compareceu à 

audiência de conciliação designada, tampouco apresentou qualquer 

justificativa, conforme termo de audiência acostado nos autos (id. 

16610105). Destarte, a parte promovente não justificou a sua ausência na 

audiência de conciliação, sendo a sua presença obrigatória. Desse modo, 

o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o art. 51 da Lei nº 

9.099/1995: 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. Ainda, a teor do disposto no Enunciado nº 28 do FONAJE, é 

necessária a condenação do promovente em custas e despesas 

processuais, contudo, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 05 

anos, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98 e 

seguintes do CPC. Ex positis, valendo-se do que dispõe a Lei 9.099/1995, 

em seu art. 51, inciso I, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com a condenação da parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 

anos, face ser beneficiário da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000139-65.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada 

pela parte Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a 

execução de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte 

exequente como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada 

aos autos, a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na 

Secretaria desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) 

de honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao 

regular prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a 

parte exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-19.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GREISSI KELLI MATILDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando os autos denoto que foi 

designada audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2018. 

Em razão disso, o promovente foi intimado na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos (id 15715137). Todavia, apesar de devidamente 

intimado através de seu advogado constituído nos autos, o promovente 

não compareceu à audiência de conciliação designada, tampouco 

apresentou qualquer justificativa, conforme termo de audiência acostado 

nos autos (id. 16650126). Destarte, a parte promovente não justificou a 

sua ausência na audiência de conciliação, sendo a sua presença 

obrigatória. Desse modo, o processo deve ser extinto. Nesse contexto, 

dispõe o art. 51 da Lei nº 9.099/1995: 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. Ainda, a teor do disposto no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, é necessária a condenação do promovente 

em custas e despesas processuais, contudo, suspensa a sua 

exigibilidade pelo prazo de 05 anos, eis que defiro os benefícios da justiça 

gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Ex positis, valendo-se do 

que dispõe a Lei 9.099/1995, em seu art. 51, inciso I, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com a condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, todavia, suspensa a 

exigibilidade pelo prazo de 05 anos, face ser beneficiário da justiça 
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gratuita. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa e 

comunicações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-02.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY OLIVEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PORTO DOS GAUCHOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cuida-se de demanda em que pretende a expedição de 

Alvará Judicial para transferência de veiculo, sendo que, a parte autora 

fora intimada para acostar aos autos os documentos faltantes e 

permaneceu inerte. Mesmo após aberta oportunidade à parte autora para 

sanar o vício, quedou-se inerte, não havendo alternativa a este Juízo 

senão a de indeferir a inicial. Ora, a declaração de anuência de outros 

herdeiros e comprovante de inexistência de outros bens eram documentos 

essenciais a ser juntado com a inicial. Dessa forma, independentemente 

da análise de quaisquer outras questões, diante da inércia do requerente, 

após intimado para emenda da exordial, deve haver o indeferimento da 

inicial nos termos do disposto pelo art. 321 do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Isso posto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro nos artigos 485, I, do NCPC. Sem condenação ao 

pagamento de custas e/ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54, caput, c/c artigo 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, independentemente de nova 

determinação, realizem-se as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137660 Nr: 988-94.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fátima Batista Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por SOLANGE FÁTIMA BATISTA NOGUEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, asseverando, que 

laborou como rurícola na qualidade de segurada especial durante a maior 

parte de sua vida.

 Sustenta que em 1975 se casou com o Sr. Sebastião Nogueira e foram 

morar na zona rural de Água Clara/MS, onde lavraram a terra para 

sobreviver; que após o óbito do seu primeiro marido, em 1979 contraiu 

matrimônio com Teotônio Camargo, com quem laborou nas terras do Sr. 

José em regime de meação. Relata que em 1993 vieram trabalhar em uma 

posse adquirida pelo casal no Posto da Mata onde plantavam arroz, 

mandioca, melancia, etc, para subsistência. Em 2012, com a desintrusão, 

foram para a fazenda Santa Izabel trabalhar em regime de meação. 

Entende que os requisitos para a concessão do benefício encontram-se 

presentes.

 Em Decisão de fls. 16/17, foi concedido o benefício da Justiça Gratuita e 

determinada a citação da Autarquia requerida.

 Devidamente citada, a Autarquia requerida apresentou contestação, 

sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício, pois não comprovado o labor rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou cumprimento do 

período de carência (fls. 17/42).

 Impugnação à contestação as fls. 46/51.

 Sobreveio decisão fixando os pontos controvertidos e designando 

audiência de instrução (fls. 52/53).

Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas da requerente. 

Ao final, a advogada da parte autora apresentou, oralmente, os seus 

memoriais finais, reiterando os termos da inicial. Já a parte requerida 

apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer, o que restou 

preclusa a apresentação de seus memoriais.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Do mérito.

 Inexistindo irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade.

Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da 

lei 8.213/91, senão vejamos:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Observa-se, portanto, para que a autora tenha o direito ao benefício 

previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) 

anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela exerceu 

atividades na condição de ruralista em regime de economia familiar no 

período citado.

Do requisito idade.

A autora nasceu em 28/04/1958, conforme documentos pessoais 

juntados. Nesse sentido é nítido que ela atingiu a idade mínima para 

aposentar-se.

Assim, resta agora analisar se a autora demonstrou por início de prova 

material, juntamente com prova testemunhal, o efetivo exercício de 

atividade rural pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 

8.213/91, imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Do requisito comprovação do prazo de carência do exercício efetivo de 

atividade rural.

Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, a 

autora juntou como início de prova material o cartão de produtor rural da 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, e a fatura de energia 

elétrica, indicando a residência na zona rural.

 Pelo entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes 

para configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado.

Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 
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aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.

(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - 

Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008)

A respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”.

Ademais, in casu, a comprovação do tempo de serviço na zona rural foi 

corroborada satisfatoriamente pelas oitivas das testemunhas, produzidas 

em audiência de instrução e julgamento.

 Em sua oitiva, a testemunha Luzmar José Da Silva declarou que conheceu 

a autora há 18 anos no Posto da Mata, onde a mesma tinha uma terra e 

mexia com roça. Relatou que a autora e o marido depois de despejados do 

Posto da Mata foram morar e trabalhar na Fazenda Santa Izabel, e lá 

ficaram por uns cinco anos. Em seguida foram residir e laborar na zona 

rural de São Félix do Araguaia, dedicando-se a criação de porco, galinha e 

plantação para consumo próprio, destinando as sobras à venda.

 A testemunha Osmar Ribeiro Malta afirmou que conheceu a autora por 

volta do ano de 2000 na região do Posto da Mata, e tanto ela como o 

marido já eram agricultores; que desde que a conheceu, ela sempre 

exerceu atividade rural. .

 Por sua vez, a testemunha Cezar Augusto Streck afirmou que conheceu 

a autora faz mais de 20 anos, quando ela era trabalhadora rural em uma 

fazenda no Estado de Mato Grosso do Sul. Tempos depois reencontrou 

com a autora no Posto da Mata mexendo ainda com roça. Acrescentou 

que hoje ela mora em uma fazenda perto de Alto Boa Vista, onde criam 

porco, galinha e plantam roça.

 As testemunhas foram uníssonas no sentido de que a autora, na 

companhia do marido, exerce exclusivamente atividade rural em regime de 

economia por período superior ao da carência exigida.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

Comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que 

o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser 

acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurada especial e 

manter essa qualidade independentemente do recolhimento completo das 

contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91).

Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar a autora 

segurada especial e conceder a ela o benefício da Aposentadoria Rural 

por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença.

DECIDO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora SOLANGE FÁTIMA BATISTA NOGUEIRA, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento administrativo do benefício.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando.

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois 

de 10.09.1997 para fins de cálculo).

ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37713 Nr: 1598-04.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Araújo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14.375, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15.122

 Vistos. Defiro o pleito Ministerial devendo os autos serem remetidos à 

Promotoria de Justiça pelo prazo legal. Desde já, designo o dia 28 de maio 

de 2019, às 15h45min. (MT) para a realização da audiência para 

oferecimento da suspensão condicional do processo. Providencie o Sr. 

Gestor as intimações que se fizerem necessárias, com a devida 

antecedência para o ato. Considerando, ainda, que o Réu possui 

advogado constituído nos autos, determino que o mesmo, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o atual endereço do Denunciado, no prazo de 05 

(cinco) dias. Saem os presentes pessoalmente intimados. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44447 Nr: 1125-47.2015.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JkdLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Fagundes Rodrigues 

- OAB:35.721, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Lais Batista 

Martignago - OAB:35.721

 ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, III e IV, e §1º do Código de 

Processo Civil.Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142181 Nr: 254-12.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:OAB/MT 23625/O
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 Vistos. Ante a ausência registrada, Redesigno a presente oralidade para 

o dia 28 de maio de 2019, às 14h45min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias, com a devida antecedência para o ato. Saem os presentes 

pessoalmente intimados. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147157 Nr: 3210-98.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Parana - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio da Silva Barboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Linzmeier 

Tudisco - OAB:OAB/PR 67.676

 Vistos, etc.

Para o cumprimento do ato deprecado DESIGNO audiência para o 

interrogatório do Acusado para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

14h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo a 

Secretaria realizar o necessário para a requisição do preso.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3602 Nr: 5-33.1996.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismeraldo Bezerra Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:Mat. 

100164

 Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal apurar a prática, em tese, do delito de homicídio 

qualificado, supostamente praticado por ISMERALDO BEZERRA SOARES.

Verifica-se, porém, que, no curso do processo o denunciado veio a 

falecer.

Às fls. 306, acostou-se a certidão de óbito, momento em que o Ministério 

Público requereu seja declarada extinta a sua punibilidade (fl. 305).

 Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Sobrevindo o falecimento do acusado, outra medida não poderia ser 

tomada senão a declaração de extinção de punibilidade.

Deste modo, Declaro Extinta a Punibilidade de ISMERALDO BEZERRA 

SOARES, devidamente qualificado, nos termos do art. 107, inciso I do 

Código Penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

Havendo objetos apreendidos, proceda-se consoante orienta a CNGC/MT.

 Deste modo, CANCELO a sessão do Tribunal do Júri designada, para o dia 

02 de abril de 2019, conforme fls. 300/301 verso, bem como seja dado 

baixa ao sistema Apolo.

Cientifique-se o MPE.

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta – 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38861 Nr: 2598-39.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS, MLFdS, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 61/62, eis que a pesquisa do endereço da parte 

requerida Israel Maximiano Oliveira (CPF 502.901.421-72) se fará junto aos 

Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Em seguida, intime-se a parte autora, através do seu Causídico, para 

requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143678 Nr: 1097-74.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por Marcos Antônio 

Miranda Sousa em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados e 

representados nos autos.

Devidamente citado, o Estado, por meio do Procurador Geral do Estado 

não impugnou o valor apresentado pelo Exequente, concordando com o 

valor apresentado (fl. 42 verso).

 É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme consignado no relatório, o Executado não se opôs ao valor 

apresentado. Não bastasse isso, à fl. 11, demonstram que o valor cobrado 

pelo Exequente se encontra em sintonia com o disposto nas sentenças 

executadas.

Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 11/12, nos 

termos do art. 924, II do CPC.

Custas a ser recolhida, quando houver a satisfação do crédito, como se 

verifica ao despacho inicial. (fl. 42).

 Expeça-se a RPV, após com a comprovação do pagamento, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146784 Nr: 2996-10.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Amantino Zimerman Landfeldt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147154 Nr: 3208-31.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.
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Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95695 Nr: 3770-53.2017.811.0024

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Vieira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de registro tardio de óbito proposta por Ana Vieira dos 

Reis, em razão do falecimento de Manoel Alves dos Reis.

Com a inicial vieram os documentos de ref. 1.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que se trata de processo comum para a 

restauração do registro civil do promovente, nos termos do art. 109 da 

LRP.

Contudo, o Diretor do Foro é incompetente para apreciar o presente 

pedido, conforme inteligência do art. 51 do COJE aliado ao art. 292 da 

CNGC, vejamos:

“Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI , do COJE/MT.”

“Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete: VI - processar e 

julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos; a especialização de bens em hipoteca 

legal ou judicial; os feitos referentes às ações principais, constantes deste 

inciso, e todos os que delas derivarem ou forem dependentes; (...)”

Assim, observo que este juízo é absolutamente incompetente para 

apreciar a presente demanda, em razão da matéria, devendo o processo 

ser extinto, em atenção ao disposto no art. 64, §1º do Código de Processo 

Civil, o qual aplico por analogia.

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo extinto o pedido, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 51, VI do COJE.

Intime-se o interessado.

Após, ao arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75741 Nr: 2725-82.2015.811.0024

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Jorge Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de registro tardio de óbito proposta por Jorge Domingos 

da Silva, em razão do falecimento de Valentina Gonzaga da Silva.

Com a inicial vieram os documentos de ref. 1.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que se trata de processo comum para a 

restauração do registro civil do promovente, nos termos do art. 109 da 

LRP.

Contudo, o Diretor do Foro é incompetente para apreciar o presente 

pedido, conforme inteligência do art. 51 do COJE aliado ao art. 292 da 

CNGC, vejamos:

“Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI , do COJE/MT.”

“Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete: VI - processar e 

julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos; a especialização de bens em hipoteca 

legal ou judicial; os feitos referentes às ações principais, constantes deste 

inciso, e todos os que delas derivarem ou forem dependentes; (...)”

Assim, observo que este juízo é absolutamente incompetente para 

apreciar a presente demanda, em razão da matéria, devendo o processo 

ser extinto, em atenção ao disposto no art. 64, §1º do Código de Processo 

Civil, o qual aplico por analogia.

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo extinto o pedido, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 51, VI do COJE.

Intime-se o interessado.

Após, ao arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51068 Nr: 563-32.2010.811.0011

 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): José Luiz Emerick, Nilza Maria Bueno Martins 

Bandeira, Ivani Gomes da Silva, Antonio Faleiros Gastardelo, Neverson 

Santos do Carmo, Francisco Emilson de Jesus Evangelista, Luiz Carlos 

Fonseca de Araújo, WILLIANS CARLINO DA COSTA, Antonio Soares Filho, 

Sandra Esmeria Bergamasco Taveira, Joselia Bressanin Bossolani, Wilson 

Alves de Lima, Degmárcia Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Souza de Assunção 

- OAB:OAB/RO 1914, Cláudia Angelica de Moraes Navarro - 

OAB:MT/6.606, Eliane Assunção Beltramini - OAB:12.472, Jair de 

Oliveira Lima - OAB:MT/4823-B, Willian Catarino Soares - OAB:5664

 Autos: 563-32.2010.811.0011

Código: 51068

Vistos.

Defiro o pleito Ministerial de fl. 1.359, para tanto, notifiquem-se as partes 

para apresentação das alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 377-68.2012.811.0098

 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: MRPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleyscler Belussi Ribeiro 

Gonçalves - OAB:16681-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Primeira Chamada: Nos termos do art. 162, §4° do Código de Processo 

Civil e item 4.8.15 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação do(a) advogado(a), Drª.Gleyscler Belussi Ribeiro 

Gonçalves, para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), providenciar a 

devolução dos r. autos.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33833 Nr: 990-74.2014.811.0080

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 
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Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CD1O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA 

INDAIÁ S.A., alegando que seus representantes legais não foram 

regularmente notificados para impugnar a presente suscitação de dúvida.

Em parecer de REF 85, o Ministério Público pugnou pela rejeição dos 

aclaratórios, face a ausência de omissão na sentença proferida.

Vieram conclusos os autos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De início, cumpre ressaltar que parte suscitada foi devidamente intimada, 

deixando transcorrer “in albis” o prazo para impugnação, conforme 

devidamente certificado pela gestora geral.

Ademais, esclareço que os Embargos de Declaração visam (i) esclarecer 

a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) integrar a 

decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na 

decisão.

Entretanto, o que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos 

declaratórios com o ESCOPO DE SE REDISCUTIR AQUILO QUE O JUÍZO 

DECIDIU. Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter puramente 

infringente. Em regra, quando isso acontecer, os embargos deverão ser 

rejeitados.

A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

assim se posiciona: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. O magistrado não tem obrigação de refutar 

todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas 

tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido 

pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (ED 7196/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

Ou seja, a alegação de contradição e obscuridade na r. sentença 

prolatada é despropositada, mera irresignação na tentativa de 

reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante 

com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, 

somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, 

necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 

535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no 

AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in 

www.stj.jus.br).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados.

P.R.I.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38299 Nr: 1580-17.2015.811.0080

 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: João Luis Torres Soares, Heloisa Cristina Torres Soares 

Gersgorin, MARIA ISABEL TORRES SOARES MORALES, MANOEL 

CARLOS TORRES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MANOEL SOARES DE 

ALMEIDA - OAB:15739, Luiz Roberto de Noronha Santinho - 

OAB:13.534, MARIA ISABEL TORRES SOARES MORALES - OAB:82345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a partilha de REF 61, 

devidamente ratificada, relativamente aos bens deixados pelo autor da 

herança.Em consequência, atribuo aos interessados, seus respectivos 

quinhões, salvo erros, omissões ou direitos de terceiros.Cumpre aos 

interessados no prazo complementar de 90 dias recolher eventual 

diferença que seja apurada pela Fazenda do Estado, do imposto "causa 

mortis" devido, e a concordância da Fazenda do Estado com tais 

recolhimentos ou, se for o caso, deverão juntar reconhecimento da 

isenção. Decorrido o prazo sem qualquer providência, aguarde-se 

provocação no arquivo.Por outro lado, comprovada a concordância da 

Fazenda do Estado com o recolhimento do imposto, ou o reconhecimento 

por ela de eventual isenção, certificado o trânsito em julgado desta 

sentença, EXPEÇA-SE o formal de partilha e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 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: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11269, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487

 Deste modo, INDEFIRO os requerimentos formulados pela parte requerida. 

Em termos de prosseguimento, INTIME-SE O PERITO nomeado para que 

informe a data do início dos trabalhos periciais, imediatamente, tendo em 

vista o caráter de urgência que foi determinado.Por conseguinte, com 

fundamento nos artigos 1º, 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, alerto à parte requerida 

sobre os peticionamentos desordenados, os quais TUMULTUAM o bom 

andamento processual, de modo que NÃO SERÃO TOLERADOS POR ESTE 

JUÍZO. Assim, deverão as partes atender aos comandos judiciais com 

exatidão, abstendo-se de manifestações inoportunas e descabidas, sem 

previsão legal ou determinação judicial.Por fim, informo que o feito será 

saneado após a conclusão dos trabalhos periciais, ocasião em que será 

analisado eventual pedido de produção de outras provas ou julgamento 

antecipado do mérito, se for o caso.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64217 Nr: 4532-61.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LUIZ KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando as alegações de hipossuficiência, verifica-se que não se 

mostram suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça. Sendo 

assim, faculto à parte exequente comprovar sua situação de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o devido impulsionamento.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60067 Nr: 2681-84.2018.811.0080

 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): RODRIGO PINHEIRO DA COSTA, Felipe Negrão 

de Cerqueira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Intime-se a defesa técnica para apresentação de alegações finais.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59713 Nr: 2523-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido ministerial de REF. 102. Expeça-se carta precatória, COM 

URGÊNCIA.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da missiva.

 Certifique-se a Secretaria deste Juízo a respeito do recambiamento do 

acusado, conforme já determinado.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59438 Nr: 2436-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINESIO AMANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Aguardem-se os autos em cartório a apresentação de alegações finais 

pela defesa técnica do acusado.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59336 Nr: 2386-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA QUEIROZ, ALAN DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Analisados os autos, observo que o Ministério Público já apresentou 

alegações finais.

 Desta forma, INTIME-SE a defesa técnica dos acusados para 

apresentação de alegações finais.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, haja vista que os acusados se encontram 

PRESOS.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57879 Nr: 1666-80.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A

 Vistos.

 Considerando-se o ofício juntado aos autos (impossibilidade de condução 

e escolta do réu a esta Comarca), estando pendente apenas o 

interrogatório do acusado Roberto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INTERROGATÓRIO para o dia 08 de janeiro de 2019, às 15h (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 1039-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeilson Pereira da Silva, Carlos Henrique 

Sousa Shwendler, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, ALESSANDRO 

FERREIRA DA SILVA, WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, Luan 

Souza Santos, Matheus Phillippe Goulart Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, CRISTIANE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, DANIELLY SELKE DA LUZ - 

OAB:22277/O, José Renato de Moraes - OAB:13330/MT, Paulo 

Roberto Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O

 Vistos.

 SECRETARIA: cumpra-se o teor da decisão proferida à REF. 222.

 CERTIFIQUE-SE o cumprimento das referidas missivas, contatando-se – 

via telefone - o Juízo Deprecado se necessário.

 Em caso negativo, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias.

 De igual modo, certifique-se o recambiamento do acusado RODIVAN 

FERREIRA DE FREITAS, conforme já determinado por este Juízo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45041 Nr: 2875-55.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porphirio P. dos 

Santos - OAB:24.492/MT

 Vistos.

 Defesa preliminar de REF. 55 estranha aos autos, uma vez que se refere 

a processo diverso, em nome do acusado "CARLITO LIMA SENA".

 Desta forma, desentranhe-se a referida peça dos autos.

 Intime-se o advogado nomeado COM URGÊNCIA para apresentação de 

defesa em favor de Leandro Ribeiro da Silva, já qualificado nos autos.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, haja vista que o réu se encontra PRESO.

 Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16423 Nr: 1114-70.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICIO BISPO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 
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art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16083 Nr: 765-67.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adelia Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35734 Nr: 2358-24.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA PENHA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17597 Nr: 561-86.2009.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO CORDEIRO - 

OAB:96726/MG, EDILSON OLIVEIRA EVANGELISTA - OAB:101093/MG, 

HÉLIO MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.789-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16639 Nr: 1348-52.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18829 Nr: 150-09.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-43.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 01/03/2019, às 13h40m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-58.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 01/03/2019, às 13h20m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-73.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ATAIDE SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 01/03/2019, às 13h00m (MT).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-67.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ABREU DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DECISÃO Processo: 

1000004-67.2018.8.11.0079. REQUERENTE: FRANKLIN ABREU DE 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de pedido tutela de urgência para fins de se 

evitar um possível corte no fornecimento de energia, bem como para que 

seja efetuado o religamento, caso o corte tenha se efetivado, sob o 

fundamento de que os valores cobrados não correspondem com a energia 
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efetivamente consumida pela parte autora. Os documentos apresentados 

pela parte autora indicam a verossimilhança das alegações, eis que 

comprovam que o valor cobrado é exorbitante em relação aos meses 

anteriores. O perigo de dano é presumido, porquanto a suspensão do 

referido serviço (direito fundamental básico) inquestionavelmente causa 

sérios transtornos à parte Autora, sendo inviável a espera por uma 

decisão definitiva. Ressalte-se que não se pode exigir da parte autora 

produção de prova negativa, de modo que é tranquilo o deferimento da 

medida. Ressalte-se, ainda, que nos termos do artigo 302 do CPC, 

independentemente da reparação por dano processual, a parte responde 

pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte 

adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; (...) III - ocorrer a 

cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Ou seja, as 

partes estão cientes que, em caso de improcedência integral do pedido, a 

parte autora responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de 

urgência causar à parte adversa. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR, nos termos do requerido. Concedo o prazo de 10 dias para 

cumprimento, sob pena de multa fixa em R$10.000,00 (dez mil reais). 

Intimem-se as partes (desta decisão liminar). Cite-se a parte ré para 

apresentar contestação no prazo legal. Designe-se audiência de 

conciliação, conforme disponibilidade da pauta, providenciando o 

necessário para o comparecimento das partes. Cumpra-se. Às 

providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56647 Nr: 3882-98.2018.811.0052

 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: GMdO, MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 11 de 

dezembro de 2018 às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56647 Nr: 3882-98.2018.811.0052

 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: GMdO, MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 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 CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 600-23.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Defiro o pedido do Ministério Público.

Saem os presentes intimados para apresentação de memorias finais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, § 3º do 

CPP.

 Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para prolação 

da sentença.

Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46857 Nr: 2346-86.2017.811.0052

 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: Maria Aparecida dos Santos, Adão Ferreira dos Santos, 

JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O, Lina Mariae Cabral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46857

Vistos etc.,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA (ref.13), 

requerido por Maria Aparecida dos Santos, ora exequente em desfavor de 

Adão Ferreira dos Santos, ora executado, todos qualificados nos autos.

Tendo em vista a certidão de ref.21, onde a exequente alega o 

descumprimento do acordo por parte do executado, este juízo nomeou um 

advogado dativo para representar os interesses a exequente (ref.23).

Devidamente intimada (ref.26), a exequente pugnou pela suspensão da 

execução e remessa ao arquivo provisório pelo prazo de 6 (seis) meses, 

pois alega que não descobriu o atual endereço de executado (ref.28).

Por derradeiro (ref.34), o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo, bem como a intimação da exequente para que informe o endereço 

do executado e regularize a execução de alimentos.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

Inicialmente, consigno que o acordo já foi homologado pelo Juízo, 

conforme se verifica à ref. 13, portanto, resta prejudicado o primeiro 

pedido do Ministério Público (ref. 34).

Tendo em vista que a parte exequente informa que não encontrou o 

endereço do executado, INDEFIRO o segundo pedido feito pelo o Ministério 

Público, referente à intimação da exequente.

Por outro lado, DEFIRO o pedido da exequente (ref.28) e determino a 

SUSPENSÃO da presente execução pelo prazo de 6 (seis) meses.

Por todo exposto,

1. Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE SENTEÇA.

2. SUSPENA-SE a presente execução PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, 

nos termos 921, §2°, do CPC, REMETENDO os autos ao arquivo provisório.

3. DECORRIDO o prazo, INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, se manifestar, sob pena de extinção do feito.

4. Dê ciência ao Ministério Público acerca desta decisão.

5. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42306 Nr: 77-74.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Silvestre de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 1. DECRETO a “REVELIA” do acusado Gilsimar Silvestre de Andrade, com 

fundamento no artigo 367 do CPP, diante de sua ausência injustificada, 

apesar de devidamente intimado.

2. Indefiro o pedido de designação de audiência para o interrogatório do 

acusado, em face da decretação da revelia.

3. Declaro encerrada a instrução criminal.

 4. Saem os presentes intimados para apresentação de alegações finais 

por memorias, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 403, § 3º do CPP.
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 5. Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para 

prolação da sentença.

Cumpra-se. Às providências”.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56068 Nr: 3585-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira de Freitas Júnior, Cleiton 

Lander de Souza, Israel da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Isis Alves Pacheco - 

OAB:MT - 24821-O, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Processo n.º 3585-91.2018.811.0052 – Código: 56068 necessário 

destacar que o réu possui personalidade voltada à criminalidade, sendo 

que, segundo extrato do site TJMT, responde a outras ações criminais 

nesta Comarca de Rio Branco/MT, (códigos 42711, 35444, 33851, 48231 e 

48735), dentre elas a de código Apolo 48735, vertente sobre o mesmo 

crime deste feito (tráfico de drogas). Assim, a segregação cautelar ora 

questionada se faz necessária para a garantia da ordem pública e 

garantia de aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez 

solto, volte a delinquir ou fuja do distrito da culpa, conforme já foi exposto. 

Portanto, em que pese os argumentos lançados e documentos acostados 

pela defesa à ref. 20, verifico que a prisão preventiva do réu merece ser 

mantida, que segue conforme a marcha processual de praxe, bem como 

tudo que já foi explanado com fundamento nos arts. 312 e 313, inc. I do 

Código de Processo Penal. Desta feita, entendo que a necessidade da 

custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos 

dos autos, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada. Por 

conseguinte, apresentadas as respostas à acusação (refs. 20, 24 e 29), 

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. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 17H10MIN, ocasião que serão 

inquiridas as testemunhas de acusação e defesa e realizado o 

interrogatório do acusado. ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se 

houver testemunhas residentes em outras Comarcas, estas deverão ser 

ouvidas através de carta precatória. OFICIE-SE ao diretor da cadeia 

pública para que conduza os réus à solenidade. CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à defesa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 3374-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O

 Processo nº. 3374-55.2018.811.0052 – Código nº 55684

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 25), 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 23 

DE JANEIRO DE 2019, ÀS 16H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

OFICIE-SE ao diretor da cadeia pública para que conduza o réu à 

solenidade.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-98.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MATOS TEIXEIRA (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 RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000363-98.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

VANESSA MATOS TEIXEIRA, Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, 44, 

QUADRA 04, RESIDENCIAL BELA VISTA, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 

78270-000 POLO PASSIVO: VIVO S.A., Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI n. 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04571-936. Senhor(a): VANESSA MATOS TEIXEIRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/02/2019 Hora: 10:00, RESSALTO QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) 

MINUTOS PARA INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 7 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-90.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PAULO AMORIM MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000176-90.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 22.858,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: WALLISON PAULO AMORIM MOURA, 

Endereço: Avenida dos Imigrantes, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO 

EIRELI - ME, Endereço: AVENIDA ITABERAÍ, VILA JARDIM SÃO JUDAS 

TADEU, GOIÂNIA - GO - CEP: 74685-350 Senhor(a): POLO ATIVO: 

WALLISON PAULO AMORIM MOURA A presente carta tem por finalidade a 

(REITERO A ) INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, para se manifestar acerca da Carta Precatória, juntada ao 

Id. 16698603, 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, 7 de dezembro 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.: 85531 Nr: 3698-08.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genoilton Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Certifico que tendo em vista consta na certidão da ref: 11, que o reu tem 

advogado na pessoa do Dr. Nilton Marcos Nunes Pereira, oab/mt sob o nº 

15481, assim sendo impulsiono estes autos e intimo o referido advogado a 

apresentar defesa do réu no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86323 Nr: 4120-80.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:OAB/MT 13.310, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Certifico e dou fé que tendo em vista a réu ter manifestado que possui 

advogado para apresentar a sua defesa, na pessoa do Drª Ivonir Alves 

Dias - OAB /MT 13310 e Dr. Roberson Suqueira de Melo, impulsiono estes 

autos e intimo os referidos advogados a apresentar defesa do reu no 

prazo de 10 (dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-32.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar-se quanto ao resultado de bloqueio de valores constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-50.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GUIBSON PAULINO 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000021-50.2018.8.11.0032. REQUERENTE: GUSTAVO GUIBSON 

PAULINO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A 

parte reclamante requereu a desistência desta reclamação, conforme 

petição digitalizada nos autos. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 
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para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-27.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000126-27.2018.8.11.0032. REQUERENTE: REGIANE REGINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. 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 Novo 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que 

comprovem os débitos da parte autora e a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. Por sua vez, a parte reclamante não 

impugnou suficientemente a contestação, ante a intempestividade da 

impugnação à contestação. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-06.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000011-06.2018.8.11.0032. REQUERENTE: LUZIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Verifico que a parte autora, devidamente 

intimada não cumpriu a determinação judicial contida na decisão anterior 

contida nos autos. Ante o exposto, considerando que a parte reclamante 

não promoveu ato que lhe competia, em face da inércia, com fundamento 

no Art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-35.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PATRICK ODORIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT0012246A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DA SILVA RONDON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

8010083-35.2015.8.11.0032. REQUERENTE: ALEX PATRICK ODORIZZI 

REQUERIDO: EUCLIDES DA SILVA RONDON Vistos etc., Verifico que a 

parte exequente foi pessoalmente intimada para indicar bens passiveis de 

penhora conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID n° 9871137, na 

data de 14/09/2017, e deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação. Ante o exposto, considerando que a parte exequente não 

promoveu ato que lhe competia, em face da inércia, com fundamento no 

Art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000529-30.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JOSE PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000529-30.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOILSON JOSE PATRICIO 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 

da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Informa que a parte autora que não 

possui nenhum contrato ou realizou compra com a parte requerida. Requer 
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indenização por danos morais, ante a inclusão do seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser consignado que o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Cinge-se a questão controversa sobre o direito a indenização por danos 

morais experimentados pelo promovente ante o constrangimento com que 

passou por ter a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes de 

forma irregular. É cedido que, tratando-se de relação de consumo e de 

suposta falha na prestação do serviço contratado, é objetiva a 

responsabilidade do fornecedor, nos termos do art.14, caput, do CDC, o 

qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” 

Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, bastando que se 

comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta da 

promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, bem como os 

documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da penalidade da 

parte promovente, notadamente sua honra, imagem, integridade física ou 

psíquica ou qualquer outro dano moral passível de indenização. O dever 

de indenizar decorre de situação concretas, em que a parte lesionada 

demonstre alguma situação acima mencionada, e não simplesmente o fato 

de estar com o nome negativado. A dor moral, que decorre da ofensa aos 

direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser 

diferenciada do mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos e que 

pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de 

se ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de 

desmerecermos o instituto. Com efeito, os aborrecimentos, percalços, 

frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas 

contingências próprias da vida em sociedade não geram, via de regra, o 

dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto 

prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não 

tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades 

exageradas, denotando que nem toda falha na prestação de serviço é 

passível de gerar ou autorizar o deferimento de qualquer compensação 

pecuniária em decorrência de transtorno ou aborrecimento experimentado. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro 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 trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

(grifei) Ademais, consoante extrato do SERASA/SPC juntado, conclui-se 

que a promovente possuía outros apontamentos restritivos em seu nome 

que foram julgados lícitos nos autos nº 1000528-45.2017.811.0032. 

Considerando que o promovente teve o nome incluído de forma regular 

naquela ocasião, configurada está sua contumácia e, conforme 

entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza 

porque face à condição de devedor contumaz, é inegável que uma 

notificação a mais em seu prontuário não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa frente a terceiros, bem como não lhe ofende a honra. “EMENTA: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 

§2° DO CDC - CUMPRIMENTO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - 

NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos 

do § 2º do art. 43 do CDC, a inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de devedores deve ser antecedida de prévia comunicação, por 

escrito, acerca de tal inclusão, dando-se ao mesmo a oportunidade de 

tomar as devidas providências. - Impõe o CDC que a comunicação ao 

consumidor seja por escrito, não exigindo maiores formalidades, ou com 

AR, nem que a entrega se faça, pessoalmente, ao destinatário, pois não 

se trata de intimação. - Cumprida a exigência legal de comunicar o devedor 

acerca da inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito, não 

há que se falar em reparação pelos danos morais alegados. - Ao devedor 

contumaz, com diversas inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, 

a norma insculpida no artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para 

uma possível indenização por danos morais por não gerar qualquer dano 

efetivo a sua honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000528-45.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JOSE PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000528-45.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOILSON JOSE PATRICIO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 
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certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 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 Novo 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. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 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. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte 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. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-24.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000068-24.2018.8.11.0032. REQUERENTE: CLAUDENICE MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Indefiro o pedido de desistência da ação, uma vez que, no evento id 

13621372 o réu ofereceu contestação e juntou documentos que 

comprovam a legitimidade da inscrição. Ciente, dos documentos 

apresentados pela reclamada nos autos, e sendo as provas 

desfavoráveis à sua pretensão, o autor, posteriormente, no evento id 

13695261 atravessou pedido de desistência da ação, portanto, é visível 

que o autor intenta apenas evitar um julgamento desfavorável com o 

pedido de desistência da ação. O entendimento dessa Julgadora é que, já 

havendo resposta do réu nos autos, cabe ao Juízo analisar o pedido com 

cautela, verificando se é caso de litigância de má-fé ou lide temerária. 

Nesse sentido, a jurisprudência atual afirma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM 

O PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS CÍVEIS ONDE PREVALECE 

OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA 

PROCESSUAL E DA CELERIDADE. ENUNCIADO Nº 90 FONAJE. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a 

sentença do julgador que, após ver frustrada a tentativa de conciliação, 

na audiência de instrução, defere pedido do autor e extingue a ação, sem 

ouvir a parte contrária, já que isto só se faria necessário se já 

apresentada resposta, o que ainda não se dera, sendo o pedido de 

desistência formulado antes do momento de exibição da resposta, o que é 

feito em sessão de instrução e julgamento, a qual sequer iniciou. 2. Ainda 

que houvesse necessidade de ser ouvida, nenhum prejuízo teve o 

recorrente com a decisão, uma vez que mesmo que fosse vencedor não 

poderia postular honorários, custas e pena por litigância de má-fé, por não 

ter direito a nenhuma destas rubricas. Ademais o pedido contraposto pode 

ser apresentado em ação autônoma. 3. Sobre o tema, outro não é o 

entendimento cristalizado no enunciado nº 90 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais Cíveis - FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem 

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". 4. Inadmissível, assim, que o réu queira prosseguir na 

demanda, ante pedido de desistência do autor, sendo certo que tal não 

aproveita ao réu sequer no tocante a verbas sucumbenciais, que 

inexistem nos Juizados Especiais, exceto em sede de recurso inominado 

(Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 5. A extinção do processo antes do 

oferecimento da contestação, mediante homologação de pedido de 

desistência do autor, é plenamente compatível com os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade que 

orientam os processos nos Juizados Cíveis (Lei nº 9.099/95, art. 2º), eis 

que o fim colimado em tais processos, também nos termos da lei, é a 

conciliação ou a transação sempre que possível. 6. Ademais, a 

jurisprudência entende que o rito processual aplicado aos Juizados 

Especiais é o sumaríssimo, o que descarta a aplicação subsidiária do art. 

267, § 4º, do CPC, que diz respeito ao rito ordinário. 7. Recurso conhecido 

e desprovido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. 8. 

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais 

adicionais, se houver, e deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante a 

ausência de contrarrazões. 9. . A súmula de julgamento servirá como 

acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo 

único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão 

n.882514, 20150310060405ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 518) 

(grifo nosso). Corroborando com esse entendimento está a Proposta de 

Nova Redação do Enunciado 90, aprovado pela maioria, na Plenária do 

Fonaje de BH: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, 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, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Contrario senso, já havendo resposta do réu, o indeferimento 

do pedido de homologação da desistência da ação é medida justa, posto 

que, o pedido formulado pelo autor foi proposto após o oferecimento da 

contestação, portanto, tenho que razão não assiste à parte autora. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 
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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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram impugnados. A reclamada apresentou nos autos 

as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, e demais 

documentos que legitimam a cobrança, onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Destaco que não houve impugnação 

da parte autora quanto às provas trazidas pela reclamada, oportunidade 

que teria para impugnar a assinatura apresentada no contrato. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, condenando a parte autora em 

litigância de má-fé, e, por conseguinte, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas do processo e a pagar para a reclamada o valor 

correspondente à multa de 1% e honorários advocatícios no valor de 20% 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 80 e 81, do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, Enunciado 136 

FONAJE, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-54.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DEONIZIA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000066-54.2018.8.11.0032. REQUERENTE: CLAUDETE DEONIZIA 

MAGALHAES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. 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 Novo 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que comprovem 

os débitos da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela 

parte reclamante. Nesse sentido, seguem decisões dos tribunais pátrios 

em casos análogos, em que as telas sistêmicas são acolhidas em 

decorrência da ausência de impugnação específica das telas sistêmicas: 

SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. NOME DO 

CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. FATURAS E TELAS 

SISTÊMICAS JUNTADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A redação do artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que incumbe 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. (Artigos 336 e 341 do 

CPC). 3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré apresentou telas sistêmicas, nas 

quais constam, além dos dados pessoais da reclamante (nome e CPF), o 

número da agência e conta corrente, bem como também faturas com o 

número do cartão de crédito, mesmo endereço apresentado na inicial, além 

de histórico de utilização, bem como de pagamentos realizados. A parte 

autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação que enfrentasse 

os apontamentos feitos pela reclamada, quedando-se inerte com relação 

às faturas e histórico de pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, 

seguem decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, em que as 

telas sistêmicas são acolhidas em decorrência da ausência de 

impugnação específica das telas sistêmicas: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes- 

Impugnação às faturas apresentadas pela ré - Matéria não arguida em 

réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - Recurso não conhecido 

nesta parte. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - 

Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas e faturas) a informar 

existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de impugnação 

específica, não bastasse, acerca de documentos apresentados (faturas) 

- Ausência de comprovação de pagamento do débito - Legitimidade das 

restrições creditícias- Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do 

RITJSP- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. 

(TJ-SP - APL: 10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 

29/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2017). 5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. 6. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1000316-30.2017.8.11.0030, Juiz 

Relator: EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2018, 

Publicado no DJE 05/06/2018). Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 
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9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000121-05.2018.8.11.0032. REQUERENTE: VILSON BENTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 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 Novo 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. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que comprovem 

os débitos da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela 

parte reclamante. Nesse sentido, seguem decisões dos tribunais pátrios 

em casos análogos, em que as telas sistêmicas são acolhidas em 

decorrência da ausência de impugnação específica das telas sistêmicas: 

SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. NOME DO 

CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. FATURAS E TELAS 

SISTÊMICAS JUNTADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A redação do artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que incumbe 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. (Artigos 336 e 341 do 

CPC). 3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré apresentou telas sistêmicas, nas 

quais constam, além dos dados pessoais da reclamante (nome e CPF), o 

número da agência e conta corrente, bem como também faturas com o 

número do cartão de crédito, mesmo endereço apresentado na inicial, além 

de histórico de utilização, bem como de pagamentos realizados. A parte 

autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação que enfrentasse 

os apontamentos feitos pela reclamada, quedando-se inerte com relação 

às faturas e histórico de pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, 

seguem decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, em que as 

telas sistêmicas são acolhidas em decorrência da ausência de 

impugnação específica das telas sistêmicas: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes- 

Impugnação às faturas apresentadas pela ré - Matéria não arguida em 

réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - Recurso não conhecido 

nesta parte. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - 

Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas e faturas) a informar 

existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de impugnação 

específica, não bastasse, acerca de documentos apresentados (faturas) 

- Ausência de comprovação de pagamento do débito - Legitimidade das 

restrições creditícias- Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do 

RITJSP- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. 

(TJ-SP - APL: 10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 

29/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2017). 5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. 6. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1000316-30.2017.8.11.0030, Juiz 

Relator: EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2018, 

Publicado no DJE 05/06/2018). Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-17.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000062-17.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ELIANE ZIMMERMANN 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, 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 9.099/95), CONDENO a parte 
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promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-11.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA 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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000043-11.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JOAQUIM SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 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 Novo 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. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os 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 processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-24.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000025-24.2017.8.11.0032. REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA DE 

LIMA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Pleiteia a requerida a retificação do polo passivo para que passe a constar 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Como foi a SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA que apresentou a contestação, nada obsta que 

seja retificado o polo passivo. Proceda-se às retificações e anotações 

necessárias. 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 Novo 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. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico, trazendo 

aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que comprovem os débitos 

da parte autora e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Confrontando o histórico de pagamentos com as transações 

financeiras indicadas pela reclamada observa-se que houve prova da 

regularidade da constituição do débito negativado, o que demonstra a 

relação jurídica existente entre as partes. Por sua vez, a parte reclamante 

apesar de impugnar a contestação, seus argumentos foram insuficiente 

para o livre convencimento desta julgadora. Havendo prova da 

regularidade da constituição do débito não há que se falar em dano moral. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, opino pela improcedência do 

pedido, revogando a liminar concedida, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 
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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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM ALVES RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000569-12.2017.8.11.0032. REQUERENTE: SERAFIM ALVES RODRIGUES 

- ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto 

no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, 

proposta pela reclamante em desfavor das reclamadas BANCO DO 

BRASIL S/A, e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, sob o 

fundamento de desconto indevido em conta corrente oriundo de seguro 

não contratado. 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 Novo 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. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega, em suma, que: 1. É correntista do banco requerido; 2. Em 

fevereiro/2017 foram debitados de sua conta R$ 58,88 referentes a um 

seguro empresarial; 3. Não autorizou tal débito e desconhece o contrato 

de seguro que o originou; 4. Várias vezes o Autor teve que se dirigi a 

agência, esperar por horas para ser atendido, fazer todos os 

procedimentos para cancelamento. Requer a condenação do requerido à 

restituição em dobro do valor indevidamente debitado de sua conta, bem 

como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A 

audiência de conciliação resultou inexitosa, consoante termo de audiência. 

A reclamada SEGURO ALIANÇA apresentou contestação. Preliminarmente 

arguiu a conexão. No mérito afirma que: a) houve regular contratação do 

seguro e da inexistência de cobrança indevida; b) a Companhia 

Seguradora atendeu a todas as solicitações formuladas pelo Reclamante, 

tanto quanto da adesão do seguro quanto de seu cancelamento; c) não há 

provas do dano moral sofrido pelo reclamante. O reclamado BANCO DO 

BRASIL apresentou contestação. Preliminarmente arguiu a ilegitimidade 

passiva. No mérito afirma que: a) não possui responsabilidade pela origem 

das Apólices de Seguro de Vida, sendo esta responsabilidade da 

Seguradora Aliance; b) não há provas do dano moral sofrido pelo 

reclamante; c) o débito é legítimo, pois autorizado pelo requerente, razão 

pela qual não há dever de indenizar. O reclamante não apresentou 

impugnação. É o relatório. Fundamento e decido. PRELIMINARES - Da 

Preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” Argüiu o reclamado a 

preliminar de ilegitimidade ativa de SERAFIM ALVES RODRIGUES –ME ao 

argumento que o segurado é pessoa física e que o contrato se baseia em 

seguro de vida. Rejeito tal preliminar, eis que, por se tratar de 

microempresa, os interesses entre a pessoa jurídica e a física de seu 

proprietário se confundem como no caso em testilha. - Da ilegitimidade 

passiva do Banco do Brasil Argüiu o reclamado a preliminar de 

ilegitimidade passiva ao argumento que o contrato foi firmado com a 

Seguradora Aliance e não a instituição financeira. Rejeito tal preliminar, eis 

que os autos evidenciam a participação da reclamada na relação de 

consumo estabelecida com a parte reclamante e por isso, devem ser 

mantido no pólo passivo desta reclamatória, ficando a questão jurídica 

atinente à responsabilidade civil de cada parte litigante atrelada à 

apreciação meritória da lide judicial. - Da preliminar de Conexão. Argüiu a 

reclamada a preliminar de conexão demonstrando que o assunto objeto da 

presente demanda possui identidade com o objeto da demanda sob n.º 

1000571-79.2017.8.11.0032 em trâmite junto ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Rosário Oeste-MT sendo que aquela ação fora ajuizada 

pleiteando o recebimento de indenização por dano moral e repetição de 

indébito. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se 

trata de reprodução que consta na outra ação ajuizada, Processos nº 

1000571-79.2017.811.0032, já que as provas utilizadas são as mesmas, 

mesmo extrato. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos 

da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando 

configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência, assim, 

sendo reconhecida a litispendência, a demanda mais recente deverá ser 

extinta, prosseguindo a mais antiga. Dito isso, passo ao exame do mérito. 

MERITO Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais e 

restituição dos valores debitados em sua conta corrente, relativos a um 

seguro não contratado que havia sido debitado. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor do ônus 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 do 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Ademais, cumpre à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, 

ou contestados genericamente (CPC, art. 341). No entanto, a reclamada, 

em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovam os fatos alegados e o 

cancelamento do seguro, assim que solicitados pela parte autora e que, 

por sua vez, não foram impugnados pela parte reclamante. O pedido de 

indenização por danos morais não comporta acolhimento. Dano moral é a 

dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No 

caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de 

bem integrante da personalidade do autor. O mero aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 

Na hipótese vertente, não obstante seja certo que os fatos relatados pelo 

reclamante tenham lhe causado dissabores, não têm estes a extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral. Não é devida indenização por 

danos morais quando não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de 

abalo na reputação do reclamante perante terceiros, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas apenas dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada, por estarem estes sentimentos fora da órbita moral. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela improcedência do pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-13.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALMEIDA FERREIRA (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:
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000017-13.2018.8.11.0032. REQUERENTE: SILVANA ALMEIDA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 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 Novo 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. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova, trazendo aos autos “prints” de 

telas sistêmicas que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação 

de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, 

não foram suficientemente impugnados. Ademais, consoante documento 

juntado pelas partes, conclui-se que a reclamante possui outros 

apontamentos restritivos em seu nome que não estão sendo discutidos 

judicialmente. Considerando que a reclamante não faz menção alguma de 

que as referidas dívidas também sejam indevidas, configurada está sua 

contumácia e, conforme entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano 

moral não se caracteriza porque face à condição de devedor contumaz, é 

inegável que uma notificação a mais em seu prontuário não aumenta o 

descrédito contra sua pessoa frente a terceiros, bem como não lhe 

ofende a honra. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULA N. 385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 

MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, 

embora não tenha sido notificado previamente da inscrição de seus dados 

em cadastro de inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto 

emitiu, segundo o acórdão recorrido, uma dezena de cheques são 

provisão de fundos, pelo que tem cabimento o enunciado n. 385, da 

Súmula desta Corte. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, 

do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de 

multa. (STJ - AgRg no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – J. 13/12/2011 - DJe 19/12/2011) No caso, não restou 

configurada a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, 

refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Essas premissas 

forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é a medida que se 

impõe. 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. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). 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 Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 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. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-76.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000071-76.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JUNIO CESAR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, 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 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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 nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-69.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE FIGUEIREDO (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 que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-84.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA DO AMARAL MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000452-84.2018.8.11.0032 REQUERENTE: ARETUSA DO AMARAL 

MOURA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. A concessão da 

tutela antecipada de urgência reclama a verificação da presença de dois 

requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 do Código de 

Processo Civil. Prevê o CPC, ainda, um pressuposto negativo para 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na não 

irreversibilidade do provimento provisório (art. 300, §3º). Com efeito, no 

caso dos autos, a probabilidade do direito resta evidenciada pela 

verossimilhança das alegações da parte autora. No ponto, a 

hipossuficiência jurídica do consumidor deve ser compensada 

atribuindo-se relevante valor a sua palavra, notadamente quando é certo 

que, nas relações de consumo, este tem especial desvantagem para a 

produção de provas em seu favor, o que atrai, inclusive, a inversão do 

ônus probatório em face do fornecedor de bens e serviços, a quem 

competirá infirmar as alegações da parte autora no momento oportuno. 

Ademais, é certo que não há no ordenamento jurídico nenhum respaldo 

para a retenção dos vencimentos do devedor sem prévia determinação 

judicial. Por seu turno, o perigo de dano decorre dos efeitos deletérios que 

o ato ocasiona. Isso porque, reter o pagamento integral da parte autora, 

verba de caráter indubitavelmente alimentar certamente lhe privará do 

mínimo existencial, aviltando de modo indevido o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade do 

provimento provisório, uma vez que, caso a parte autora reste vencida na 

demanda, o crédito em questão permanecerá exigível e poderá ser objeto 

de cobrança. Por outro vértice, não encontra amparo o pedido de imediato 

estorno dos valores já descontados, uma vez que tal providência poderia 

tornar-se irreversível, uma vez que a parte autora não ofereceu nenhuma 

caução a fim de garantir que, caso reste derrotada, ressarcirá os valores 

indevidamente estornados. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de 

fato e de direito, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela 

para fim de DETERMINAR: - que a parte requerida suspenda imediatamente 

a cobranças dos valores oriundos do(s) contrato(s) objeto da presente 

ação, inclusive se abstendo de realizar novas retenções dos vencimentos 

da parte autora, sob pena de multa cominatória no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais) por desconto. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte requerida. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rosário 

Oeste, 07 de dezembro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84834 Nr: 295-65.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A – CLARO 

TV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de restituição de Custas Judiciais movido por Embratel 

TVSAT Telecomunicações LTDA, alegando que recolheu por meio das 

guias de nº 31097 o valor de R$ 1.094,30 erroneamente, uma vez que as 

não utilizou.

Assim, postula pela devolução dos valores recolhidos.

Foi certificado o pagamento da guia, bem como que não foi interposto 

recurso nos autos de nº 1000888-48.2016.8.11.0053 (motivo ~do 

pagamento da guia).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifica-se que o autor recolheu valores referentes a custas judiciais, os 

quais não foram utilizados.

Assim, deve ser observada a Instrução Normativa SCA 02/2011, que 

regulamenta o procedimento necessário aos procedimentos de restituição 

de valores de taxas e custas judiciais no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado do Mato Grosso.

É cediço que a referida taxa judiciária refere-se à um serviço prestado do 

órgão público, o qual não foi utilizado pelo autor. Portando, mister sejam 

restituídos os valores ao autor.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENDE o 

pedido e determino sejam os referidos valores referente a guia de nº 

31097 restituído ao autor na conta bancária indicada na prefacial, 

oficiando o DCA/TJMT, nos moldes da Instrução Normativa 02/2011.

Na sequência, AO ARQUIVO.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80599 Nr: 694-31.2017.811.0053

 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: VITURINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANA KAROLINA, BERTOLINA PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MÁRTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21353/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73924 Nr: 1545-41.2015.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERADORA DO VALLE LTDA, FABIO LUCIANO 

GIANINI, LUIZ ANTÔNIO ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, LILIAN 

DIAS PEREIRA ZANETI, ANDRÉ LUIS GIANINI ZANETI, LENIANE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO ZANETI, ROSAMARIA GIANINI ZANETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. CUMPRA-SE, na íntegra, o despacho/decisão/sentença que se acha 

pendente de cumprimento nos autos.

 2. Após, certifique-se e dê-se regular andamento ao feito.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-60.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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OTACIR MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar requerendo o que entender de direito. Santo Antônio do 

Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-62.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar nos autos sobre a correspondência devolvida. Santo Antônio 

do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-06.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA KAROLINE BUENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-65.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRENILSON DIEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-50.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRENILSON DIEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-35.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRENILSON DIEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-20.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRENILSON DIEGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-12.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA BOM DESPACHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-64.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA BOM DESPACHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-11.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE LIMA QUEIROZ (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-48.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-77.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIRA ALEXANDRINA LEITE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-33.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA ALMEIDA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-76.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-46.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-31.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-68.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CANAVARROS (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-46.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE ARRUDA PADILHA (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))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-37.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-12.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA GLORIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-66.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-93.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-75.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MERES DA GUIA 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUCIA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-89.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SHIMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-74.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSIONE NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerido para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-44.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-29.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-14.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-57.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON FONSECA 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-02.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELY LARA PINTO DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908/O-O (ADVOGADO(A))

WEUDYS CAMPOS FURTADO OAB - MT0014700A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 7 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-51.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-58.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADENAIR RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-26.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINDA DE ALMEIDA BARBOSA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-36.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUZ DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-35.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-87.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 
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Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-71.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WENNER GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-56.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA MARIA DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ASSUNCAO PINTO (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))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-47.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CRISTINA DE JESUS FERREIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18248 Nr: 1446-60.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ALESSANDRO MATIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1446-60.2008.811.0039.

CÓDIGO 18248.

Vistos.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias para restabelecer à implantação do benefício de tutela 

antecipada concedida em favor da parte autora, bem como junte aos autos 

a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de ter 

cessado o benefício relatado nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18168 Nr: 1352-15.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1352-15.2008.811.0039.

CÓDIGO Nº. 18168.

Vistos.

Analisando sentença proferida nas fls. 106/108 que julgou procedente os 

pedidos da parte autora com título de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

impossibilitando o cancelamento do benefício concedido ao requerente, 

visto que não se trata de AUXÍLIO DOENÇA, ou seja, não necessita de 

uma nova avaliação pericial.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias para restabelecer à implantação do benefício de tutela 

antecipada concedida em favor da parte autora, bem como junte aos autos 

a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de ter 

cessado o benefício relatado nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.
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Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 23 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50401 Nr: 226-85.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20.246, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, NAJLA 

MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA 

SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 226-85.2012.811.0039.

CÓDIGO 50401.

Vistos.

Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias para restabelecer à implantação do benefício de 

tutela antecipada concedida em favor da parte autora, bem como junte aos 

autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de 

ter cessado o benefício relatado nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

No mais, defiro pleito requerido pela parte autora de fl. 180, expeça oficio 

de RPV com os documentos essenciais para adimplemento da obrigação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 92097 Nr: 3589-70.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO ROSA - 

OAB:4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois 

a 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 a parte autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no 

livre acesso ao Poder Judiciário......Designo o dia 12 de abril de 2019, às 

17h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). Cite-se o requerido, consignando 

que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, 

ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem como a parte 

autora, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar demais 

provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968).Faça-se consignar que o não 

comparecimento da parte autora à referida audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, assim como o fato de que a 

ausência do requerido determinará a revelia quanto à matéria de fato (art. 

7º da Lei nº 5.478/1968).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87799 Nr: 1527-57.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 AUTOS Nº 1527-57.2018.811.0039

CÓDIGO 87799

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará, no dia 04/12/2018, participando 

do Curso de Capacitação do Sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico - 

em Cuiabá/MT e, ainda, por consequência a necessidade de deslocamento 

no dia 05/12/2018, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada 

nestes autos para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019, às 14h30min.

Intimem-se todos.

Às providências. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 67344 Nr: 287-04.2016.811.0039

 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: ANALIA DE SOUZA SONEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a baixa definitiva, arquivando-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-50.2018.8.11.0078

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:

ALMIR XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para apresentar guia de pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 75826 Nr: 632-18.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICH ALEXANDRINO LITIVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO LUIZ DUARTE - 

OAB:69080, FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA - OAB:29699, LIA FARIA - 

OAB:39153

 Certifico e dou fé que na certidão de ref. 89, onde consta como prazo 05 

(cinco), leia-se 05 (cicno) dias para apresentação de alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1667-52.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MILTON DOS SANTOS MOTTA, TIAGO 

ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 Vistos etc.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 10/12/2018 às 13h00min.

Intime-se a defesa dos acusados via DJE.

Oficie-se o estabelecimento prisional, bem como a SEJUDH acerca do 

reagendamento, a fim de providenciarem o necessário para a escolta dos 

acusados que serão interrogados nessa Comarca.

Expeça-se carta precatória para intimação dos acusados.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90291 Nr: 815-18.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA, EDIVALDO 

SILVA DA COSTA, JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B

 Vistos etc.(...).Assim, DECRETO a prisão preventiva dos réus Yan 

Monteiro Costa e MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA, com fundamento no 

art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.Embora não tenha 

sido requerido pelo Ministério Público, considero necessário o 

desmembramento do processo, evitando prejuízos ao acusado que se 

encontra preso preventivamente nestes autos.Sendo assim, no intuito de 

evitar tumulto processual e consequente alegações de nulidade, com isso, 

garantir o devido processo legal, com fulcro no art. 80 do Código de 

Processo Penal, determino o desmembramento feito, devendo permanecer 

nestes autos os acusados EDIVALDO SILVA DA COSTA e JOSÉ 

FERNANDO, sendo distribuído novo processo em relação ao réu MAURO 

JUNIO ALVES DE SOUZA.Expeça-se carta precatória para intimação do 

réu José Fernando, bem como intime-se o acusado Edivaldo no endereço 

informado na ref. 215, devendo eles serem indagados se desejam ou não 

recorrer da sentença de pronúncia.Nos autos relativos ao acusado Mauro, 

nos termos do artigo 361, do CPP, expeça-se edital de citação com prazo 

de 15 dias.Decorrido o prazo da citação editalícia sem que os denunciados 

atendam ao chamado deste Juízo, desde já determino a SUSPENSÃO do 

processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, inciso I, do 

Código de Processo Penal.Saliente-se que a suspensão do processo e do 

prazo prescricional durará pelo tempo integral do prazo de prescrição do 

crime (03/06/2036), de acordo com a pena máxima cominada, quando 

reiniciará seu curso pelo tempo que restar.Neste caso (suspensão), 

remetam-se os autos relativos ao acusado Mauro ao arquivo provisório e 

voltem-me conclusos após o decurso do prazo assinalado ou se, antes de 

tal prazo, ocorrer quaisquer das causas extintivas da punibilidade ou a 

prisão do acusado.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91687 Nr: 1212-77.2016.811.0078

 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: AGROPECUARIA MASSAROLI LTDA, ALMIR 

MASSAROLI, ROBERTO CARLOS MASSAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, BOM FUTURO 

SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA - GRUPO BOM FUTURO – FAZENDA 

SANTA LUZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/O, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT/13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil 

para AFASTAR os pedidos de indenização por perda de cobertura do 

solo, dano ambiental e dano moral, bem como CONDENAR as Requeridas 

ao pagamento de indenização por dano material, ficando a Requerida 

AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA obrigada ao ressarcimento de 466,50 

sacas de milho e a Requerida BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUÁRIA 

LTDA ao pagamento de 3.209,92 sacas de milho, observando o preço de 

mercado à época dos fatos, valor corrigido monetariamente pelo 

INPC-IBGE a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC).Custas 

remanescentes, se houver, divididas na proporção de 20% para os 

autores e 80% pelos Requeridos.Condeno ainda as Requeridas ao 

pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título 

de honorários advocatícios de sucumbência ao(s) procurador(es) da 

parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC .Intimem-se.Transitado em 

julgado, na ausência de novos requerimentos, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.P.I.C.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 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): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc.

Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual 

fl. 352 e o Recurso de Apelação interposto pelo acusado Marcelo, fl. 357, 

(art. 593, I do CPP), eis que tempestivos, consoante certidão de fl. 358.

Abram-se vistas dos autos à defesa e ao Ministério Público Estadual, para 

apresentarem as razões dos seus respectivos recurso, no prazo legal, 

(art. 600 do CPP).

Após, intimem-se o Ministério Público Estadual e a Defesa, para apresentar 

as contrarrazões, no prazo legal.

Por oportuno, ante a inexistência da instalação do Núcleo da Defensoria 

Pública nesta comarca, bem como a defesa da condenada Juliana, ter sido 

patrocinada na fase de instrução por advogado dativo, nomeio à acusada 

Juliana, para apresentar as contrarrazões dos recursos apresentados, o 

Dr. Magaiver dos Santos Baesso.

Desde já arbitro os honorários advocatícios no valor de 05 (cinco) URH, 

expeça-se certidão honorária, após apresentação das contrarrazões.

 Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33078 Nr: 1673-30.2018.811.0094

 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: IdJFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

a tutela antecipada e, via de consequência, DECRETO a INTERDIÇÃO 

PROVISÓRIA de JOSÉ LEACIR FAGUNDES DA CRUZ, nomeando como sua 

curadora provisória IZOLETE DE JESUS FAGUNDES DA CRUZ, nos termos 

do parágrafo único, do art. 749 do CPC.Expeça termo de 

compromisso.Neste sentido, designo audiência para entrevista do 

interditando consoante preconiza o art. 751 do CPC, para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 16:30 horas, cite-se e intime-se o interditando para 

comparecimento.Ciência ao MPE.Intime-se a curadora provisória e o 

interditando.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32512 Nr: 1368-46.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cesar Ribeiro Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Souza 

Cordeiro - OAB:23327, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/O

 (...) , aguarde-se a devolução da carta precatória encaminhada ao Juízo 

de Sinop-MT, para inquirição da testemunha em comum, Thais Maria de 

Oliveira. Com o retorno da referente missiva devidamente cumprida, 

abra-se vista às partes para apresentação de Memoriais Finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa. 

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença. Oficiem-se 

à Politec (Juína e Cuiabá) bem como à Delegacia de Polícia Civil desta 

Comarca, para que, no prazo de 10 (dez) dias juntem a mídia anexa 

relacionado ao ofício de fls. 167/172, devendo constar no referido ofício 

requisitório que se trata de réu preso, bem como especificar que, o que se 

pretende é a referida mídia com os dados e, não, o laudo que já se 

encontra no referido site da Politec. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28632 Nr: 1301-18.2017.811.0094

 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: TEREZA JESUS DOS SANTOS TUNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:MT/13.218-B, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINO que 

seja expedido ALVARÁ JUDICIAL para fins de AUTORIZAR a requerente 

TEREZA JESUS DOS SANTOS TUNIN a realizar o ato de outorga das 

escrituras públicas de compra e venda das áreas descritas na exordial, 

em nome do espólio de ANTÔNIO CARLOS TUNIN, por consectário jurídico, 

DECLARO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fulcrado no art. 487, II, do CPC/15.EXPEÇA-SE o competente alvará de 

autorização.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e despesas processuais. Deixo de fixar condenação a título de honorários 

advocatícios, ante a não formação do contraditório.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28652 Nr: 1311-62.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano da Silva Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MALLANY BRANDÃO DOS 

SANTOS - OAB:19.011-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para apresentarem os comprovantes de recolhimento das custas 

processuais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29640 Nr: 1873-71.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Ricardo Luiz Huck, 

para que proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63888 Nr: 1606-23.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DION DA SILVA E CIA LTDA ME (S A 

SONORIZAÇÃO E PUBLICIDADE), Alex Dion da Silva, INDIA NARA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:MT/20.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionar os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 30 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fl. 17, sob pena de devolução da missiva no estado 

em que se encontra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-09.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES REK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/01/2019, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-34.2017.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO BARBOSA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-91.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA SOUZA BORDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/01/2019, às 

14:00horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-76.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 22/01/2019, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-78.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY VIEIRA SOUSA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000239-78.2017.8.11.0108. REQUERENTE: MARLY VIEIRA SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-54.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MOREIRA DA SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000260-54.2017.8.11.0108. REQUERENTE: VALDINEIA MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-69.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LOPES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000259-69.2017.8.11.0108. REQUERENTE: JOSIAS LOPES LIMA 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-84.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:
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WALDECI VAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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 TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000258-84.2017.8.11.0108. REQUERENTE: WALDECI VAZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-04.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HEDVAN MARQUES DOS SANTOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000231-04.2017.8.11.0108. REQUERENTE: HEDVAN MARQUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-46.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA VALGRAF LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000170-46.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: WIMAQUINAS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: GRAFICA E EDITORA VALGRAF 

LTDA - ME Vistos. Em respeito ao princípio da cartularidade é 

imprescindível à apresentação do original do título de crédito, sendo assim, 

intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em cartório o do título 

executivo original. Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a 

penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapuarh/MT, 24 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000084-75.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON HARDT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000084-75.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: FERNANDO DE MATOS 

BORGES EXECUTADO: VILSON HARDT Vistos. Em respeito ao princípio da 

cartularidade é imprescindível à apresentação do original do título de 

crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em 

cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-64.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA DE MOTERES ARAGUAIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONICE LEMES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000130-64.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: RETIFICA DE MOTERES 

ARAGUAIA LTDA - ME EXECUTADO: ERONICE LEMES FERREIRA Vistos. 

Em respeito ao princípio da cartularidade é imprescindível à apresentação 

do original do título de crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, 

em 05 dias, deposite em cartório o do título executivo original. Após, 

cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 
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principal e cominações legais ou nomear bens a penhora, suficientes para 

assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quanto forem necessários à satisfação integral da execução. Não o 

fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliação de 

bens do devedor suficientes para satisfação do débito executado, 

observando as exigências legais. Intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida 

em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que 

poderá a executada oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-54.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA FERNANDES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI APARECIDA ZANELLA CORREA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000012-54.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: KENIA FERNANDES DIAS 

EXECUTADO: ROSELI APARECIDA ZANELLA CORREA Vistos. Em respeito 

ao princípio da cartularidade é imprescindível à apresentação do original 

do título de crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, 

deposite em cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais ou nomear bens a penhora, suficientes para assegurar 

a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quanto 

forem necessários à satisfação integral da execução. Não o fazendo, 

deverá o Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do 

devedor suficientes para satisfação do débito executado, observando as 

exigências legais. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a 

executada oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010220-51.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR BRAUN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010220-51.2013.8.11.0108. EXEQUENTE: WILMAR BRAUN EXECUTADO: 

OI MOVEL S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença apresentado 

por WILMAR BRAUN em face de OI MOVEL S/A. Como é de amplo 

conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. 

A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do 

Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, 

Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal 

Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela 

na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos 

respectivos credores no processo de recuperação judicial, através da 

habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub 

judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação 

de seu crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 

10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste 

processo de execução para recebimento do crédito expresso na 

sentença proferida nos presentes. Ademais, em se tratando do rito 

adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é 

incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 

4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade 

processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no 

Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no 

que se refere à suspensão da execução em face de devedor em 

recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação 

foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 

2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em recuperação 

judicial, não há como prosseguir a execução individual, devendo o credor 

habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de preterimento do concurso 

de credores. Diante do conteúdo do enunciado, deve o cumprimento da 

sentença ser extinto pela impossibilidade do prosseguimento nos Juizados 

e fora do juízo universal. Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO 

EMENTA - RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO 

FEITO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, 

DO FONAJE. Tratando-se de crédito proveniente de responsabilidade civil 

por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, 

é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de 

recuperação da empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado 

nº 51 do FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento 

de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito 

em Sub. Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010146-02.2010.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR ASCARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS JN LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0003759A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010146-02.2010.8.11.0108. EXEQUENTE: ALAIR ASCARI EXECUTADO: 

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS JN LTDA - ME Vistos. Ante o 

decurso do tempo, intime-se a parte autora para que junte aos autos, 

planilha de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65058 Nr: 1052-60.2018.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI BREZOLIN, Rg: 13060929, 

Filiação: Clair Brezolin e Moacir Brezolin, data de nascimento: 17/03/1975, 

brasileiro(a), natural de Tenete Portela-RS, solteiro(a), Telefone 66 

98419-7702. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos.Inicialmente, ante a certidão de fl. 14, INTIME-SE 

o suposto agressor, por edital, acerca das medidas protetivas deferidas 

na decisão de fls. 10/11-v, tendo em vista que o mesmo encontra-se em 

local incerto e não sabido.Considerando a data em que as medidas 

protetivas foram deferidas e a presente data, INTIME-SE a vítima para 

manifestar ao meirinho se detém interesse na manutenção das medidas 

protetivas concedidas em seu favor, sendo o silêncio interpretado como 

desinteresse.Após, DÊ-SE vistas dos autos ao representante do Ministério 

Público para se manifestar no que entender 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, Kethlyn Roberta Goulart, 

digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO VANDERLEI BREZOLIN, acima 

qualificado, acerca das medidas protetivas deferidas na decisão de fls. 

10/11-v nos autos do processo supracitado.

Terra Nova do Norte, 06 de dezembro de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64894 Nr: 992-87.2018.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CHAVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 Certifico e dou fé, que na Defesa Preliminar de fls. 61-66, o réu arrolou 

testemunhas, bem como pugnou pela oitiva das mesmas, entretanto não 

informou o endereço de onde devam ser localizadas, o que impossibilita a 

expedição de mandado por esta secretaria.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65764 Nr: 1344-69.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cezar da Silva, Maikon Bispo da Silva, 

Carlos Christian Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA 

- OAB:24554/O

 Vistos.

Considerando que no dia 06.12.2018 possuem várias audiências 

agendadas em pauta, bem como, considerando que além das testemunhas 

de acusação, foram arroladas outras dez testemunhas pela defesa, a fim 

de evitar que a audiência se prolongue por tempo além do normal, 

atrasando as demais e se estendendo pelo anoitecer, bem como a fim de 

evitar atrasos no cumprimento da prestação jurisdicional e no deslinde da 

instrução processual, redesigno a solenidade para o dia 13/12/2018, às 

08h30min.

Intime-se em balcão as testemunhas eventualmente intimadas para a 

audiência outrora aprazada.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa, esclarecendo-se que 

aquelas arroladas na petição de fls. 108vº, residem nesta urbe, vez que a 

rua Ivo Francisco Cruz pertence à esta Comarca, sendo desnecessária a 

expedição de Carta Precatória.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125153 Nr: 2277-64.2018.811.0102

 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: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2277-64.2018.811.0102

Código n°: 125153

Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 06 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126494 Nr: 2922-89.2018.811.0102

 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: GABI SUPERMERCADOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA, OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - 

OAB:23350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2922-89.2018.811.0102

Código n°: 126494

Vistos, etc.

Muito embora a parte autora tenha juntado aos autos um comprovante de 

pagamento de custas judiciais (pág. 28/30), uma vez que o valor na guia 

emitida não corresponde ao valor da causa, conforme certidão à pág. 31, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue e 

comprove o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

Se decorrido o prazo acima concedido à parte autora sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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Vera/MT, 06 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121694 Nr: 670-16.2018.811.0102

 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: ROZENE FELISBINO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido posto na inicial, nos termos do artigo 109, §4º. da Lei 6.015/1973, 

a fim de que seja lavrado o Registro de Óbito em nome do pai da 

requerente, Sr. NELSON FELISBINO DOS ANJOS, fazendo constar os 

dados contidos na página 13 e nas demais documentações que instruem a 

exordial.Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Oficie-se ao 

Cartório de Registros Civis da Comarca de Vera/MT, para as providências 

necessárias.Cumprida a determinação, intime-se a requerente para a 

retirada do documento e, após satisfeita a pretensão, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais.Expeça-se o necessário.Ciência 

ao Ministério Público.Sem custas, em face da gratuidade concedida à 

requerente e sem condenação em honorários, visto ser incabível 

espécie.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Vera-MT, 06 de dezembro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126493 Nr: 2921-07.2018.811.0102

 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: GABI SUPERMERCADOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VERA LTDA, OLAVO 

VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - 

OAB:23350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2921-07.2018.811.0102

Código n°: 126493

Vistos, etc.

Muito embora a parte autora tenha juntado aos autos um comprovante de 

pagamento de custas judiciais (pág. 20/22), uma vez que o valor na guia 

emitida não corresponde ao valor da causa, conforme certidão à pág. 23 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue e 

comprove o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

Se decorrido o prazo acima concedido à parte autora sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 06 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116034 Nr: 1225-67.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE ZIMMER, ELENIR TEREZINHA 

ZIMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação, confirmo a tutela de urgência concedida e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea “a” do Código Processo Civil.Sem custas a ressarcir, 

uma vez que foi deferida a justiça gratuita.Condeno as requeridas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º c/c artigo 90 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116228 Nr: 1304-46.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO BRITO - 

OAB:14.187, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ao pagamento à parte autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, devido a partir 

da data do requerimento administrativo (25/04/2017 – pág. 22). [...] 

.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125966 Nr: 2702-91.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ BEAL DE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CAIRO FRAZÃO 

PINTO - OAB:MS/ 15.319

 Processo número: 2702-91.2018.811.0102

Código n°: 125966

Vistos, etc.

DESIGNO O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 18H00MIN, para audiência 

a ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a testemunha 

BRUNA VIEIRA, sob as penas da lei, para ser inquirido neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera /MT, 05 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121355 Nr: 511-73.2018.811.0102

 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: JOSÉ ROMÃO APARECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ao pagamento à parte autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, devido a partir 

da data do requerimento administrativo (20/09/2017, pág.16). 

[...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120935 Nr: 328-05.2018.811.0102

 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: INÊS TERESINHA RIBEIRO

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ao pagamento à parte autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, devido a partir 

da data do requerimento administrativo (20/12/2017, pág.17). 

[...]Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118700 Nr: 2319-50.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder à autora o 

benefício de aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 13/03/2017 (data do requerimento administrativo), com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. [...] Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118494 Nr: 2234-64.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ao pagamento à parte autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, devido a partir 

da data do requerimento administrativo (20/12/2017, pág.17). 

[...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118112 Nr: 2069-17.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE FERNANDES FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder à autora o 

benefício de aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 07/09/2017 (data do requerimento administrativo), com RMI no 

valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. [...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115335 Nr: 943-29.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para, confirmando os efeitos da tutela antecipada, condenar os requeridos 

na obrigação de fazer, consistente:a) no fornecimento do medicamento 

denominado PEG 4000, enquanto sua utilização se fizer necessária;b) no 

fornecimento de fraldas descartáveis (tamanho G), em aproximadamente 

10 (dez) pacotes ao mês, para tratamento da doença de encefalopatia 

hipóxica isquêmica.Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.[...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113787 Nr: 309-33.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGI, KCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA - 

OAB:18939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - OAB:17585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos, confirmo a tutela 

de urgência concedida, para: (a) com fundamento nos artigos 33 a 35 da 

Lei nº 8.069/90, em consonância com o parecer ministerial, conceder a 

guarda do menor KAYRO CORREA GOES ao seu genitor MARCELO GOES 

INACIO, devendo ser tomado o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, mediante termo nos autos, obrigando-se à 

prestação de assistência material, moral, educacional e afetiva à criança e 

sem prejuízo de ulterior revogação. Em consequência, nos termos do 

artigo do art. 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÂO DE 

MÉRITO o presente processo.[...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-42.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CASTANHA & CASTANHA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA OAB - PR0067450A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo n. 

8010095-17.2016.811.0096 Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Desde logo, registro que razão 

assiste ao requerido quanto à ilegitimidade ativa da parte autora para 

postular diante do Juizado Especial. Com efeito, observa-se que a ação foi 

ajuizada por pessoa jurídica. Ocorre que, na dinâmica dos Juizados 

Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por 

pessoas jurídicas qualificadas como microempresas ou empresas de 

pequeno porte optantes pelo SIMPLES nacional, na inteligência do artigo 

8§, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, dispõe o Enunciado Cível 135 

do FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no 

sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (FONAJE - XXVII Encontro – Palmas/TO). No 

caso em testilha, denota-se que a autora não é optante pelo SIMPLES 

nacional, consoante consulta no site da Receita Federal 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?

id=21), cabendo ressaltar que a mera declaração de contador não 

constitui prova idônea para a comprovação dessa qualidade. Confira-se a 

jurisprudência acerca do tema: RECURSO INOMINADO. PARTE AUTORA 

PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ENUNCIADO 135 DO 

FONAJE. ART. 8º, § 1º, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

RECURSO PREJUDICADO. (TJRS/Recurso Cível Nº 71008013393, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado 

em 30/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008013393 RS, Relator: 

Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/10/2018, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018) Por outro 

lado, não prospera a alegação da autora, contrariando a própria 

declaração do contador que instrui a inicial, de que não seria optante do 

SIMPLES nacional em razão de estar inativa. Isso porque a situação 

cadastral da empresa perante a Receita Federal, segundo documento 

juntado pela própria requerente, indica que está ativa. Ressalta-se que a 

mera paralisação das atividades não importa na extinção regular da 

sociedade, para o que o ordenamento exige uma série de providências 

contábeis e fiscais/tributárias, sendo certo que, caso se tratasse de 

empresa extinta, sequer teria capacidade de direito, enquanto projeção da 

personalidade jurídica, para postular em juízo. Desse modo, ante a 

manifesta a ilegitimidade ativa da requerente, DECLARO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. Vera/MT, 

07 de dezembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 33/2018 
 

CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante o 
expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de Justiça no 
mês de JANEIRO de 2019, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala 
reserva os plantonistas do dia seguinte: 

 
Período: Dia 2 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): BAZELICE XAVIER MENDES  
JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 3 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

 Período: Dia 4 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): REJANE DIAS DE SOUZA 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 7 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): SANDRA CRISTINA BARRETO  
AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 8 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): DARLEY CHAVES  
BAZELICE XAVIER MENDES 

  Período: Dia 9 de JANEIRO de 2019 
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Oficial (a): JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 10 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 11 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 14 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): REJANE DIAS DE SOUZA 
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 15 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): VANDERLEI MATTE 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

Período: Dia 16 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): AERRE FERREIRA BARCELOS  
BAZELICE XAVIER MENDES  

Período: Dia 17 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): DARLEY CHAVES  
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 18 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
SIRLENE APARECIDA SILVA 

Período: Dia 21 de JANEIRO de 2019 
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Oficial (a): JORGE LUIZ DE MOURA 
JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 22 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL  
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Período: Dia 23 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA  
REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 24 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): JULIO CÉSAR GONTIJO 
MILTON JOSÉ BARRETO  

Período: Dia 25 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): SIRLENE APARECIDA SILVA  
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 28 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA  
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 29 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): UGO MARIANO DE SOUZA  
AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 30 de JANEIRO de 2019 

Oficial (a): ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 31 de JANEIRO de 2019 
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Oficial (a): ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
DARLEY CHAVES 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de Justiça 
designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. Caso 
não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho escalado, 
observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão 
na 1ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído pelo 
penúltimo plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda Lima, Matrícula nº 2324, ficará de 
plantão na 2ª Vara Criminal. Na sua ausência, por motivo justificável, será substituído pelo 
segundo plantonista da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 27 de novembro de 2018. 
 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 223/2018 
 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado de 
Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – Juizado Volante 
Ambiental, datado de 2.7.2012; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês de JANEIRO de 2019, 
integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao 
Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do Polo IX, que 
será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário final do expediente, com término na 
sexta-feira seguinte no início do expediente: 

 
PLANTÃO DO RECESSO FORENSE DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 1º a 6 de JANEIRO de 2019 

Juiz (a): FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
NEUTON PEREIRA MILHOMEM 
Fone: (66) 99206-0635 e 99605-3115                            

Período: 
1º.1.19   à   4.1.19 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
Fone: (66) 99979-4555 

Período: 
1º.1.19   à   4.1.19 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 7 a 11 de JANEIRO de 2019 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
ÉDINA MARGARETH FERREIRA MORAES 
Fone: (66) 99207-2040                            

Período: 
4.1.19   à   11.1.19 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: BAZELICE XAVIER MENDES 
Fone: (66) 99226-1365 

Período: 
4.1.19   à   11.1.19 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
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Período: Dias 12 e 13 de JANEIRO de 2019 

Juiz (a): ALEXANDRE MEINBERG CEROY 
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Água Boa - MT 
Telefones: (66) 3468-1694 e (66) 99925-9622 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 14 a 18 de JANEIRO de 2019 

Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

MARCOS VINÍCIUS SANTOS RODRIGUES 
Fone: (66) 99201-0187                            

Período: 
11.1.19   à   18.1.19 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: AERRE FERREIRA BARCELOS  

Fone: (66) 99712-9752 e 99219-3004 
Período: 

11.1.19   à   18.1.19 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 19 e 20 de JANEIRO de 2019 

Juiz (a): ALEXANDRE MEINBERG CEROY 
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Água Boa - MT 
Telefones: (66) 3468-1694 e (66) 99925-9622 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 21 a 25 de JANEIRO de 2019 

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO NOGUEIRA - 
Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT - Telefones: 
(66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

VANESSA FARIA DE FREITAS 
Fone: (66) 98458-0580                            

Período: 
18.1.19   à   25.1.19 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 

Fones: (66) 99988-2004 
Período: 

18.1.19   à   25.1.19 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 26 e 27 de JANEIRO de 2019 

Juiz (a): LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 
Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT 
Telefones: (66) 3438-1305 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 28 a 31 de JANEIRO de 2019 
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Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE 
Fone: (66) 99621-9425                            

Período: 
25.1.19   à   31.1.19 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: SIRLENE APARECIDA SILVA 

Fone: 99205-5020 
Período: 

25.1.19   à   31.1.19 
 
Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, deverão ser encaminhados 
pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a 
devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 7, 
item 1.7.11 - CNCG). 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o horário 
final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início do horário de 
expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário do Juiz Plantonista 
da Comarca. 
 
Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, responderá também pelas 
eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de conduta ou 
atividade lesiva ao meio ambiente. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, aos senhores 
Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia e 
Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 28 de novembro de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PONTES E LACERDA 
 

EDITAL 14/2018 
 
A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado da Comarca de 
Pontes e Lacerda torna público o gabarito preliminar das provas de nível médio e superior 
aplicadas no dia 09/12/2018. 
 
Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018. 
 
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 
Juiz de Direito e Presidente da Comissão 
 

 
ANEXO I – NÍVEL MÉDIO 

 
QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 
01 A 11 B 21 B 31 C 
02 A 12 D 22 B 32 D 
03 D 13 C 23 C 33 B 
04 C 14 B 24 C 34 A 
05 A 15 D 25 C 35 C 
06 D 16 C 26 A 36 A 
07 C 17 A 27 A 37 C 
08 D 18 C 28 D 38 B 
09 A 19 A 29 A 39 B 
10 B 20 C 30 C 40 C 

 
 

ANEXO II – NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 
01 A 11 B 21 A 31 D 
02 A 12 D 22 A 32 D 
03 D 13 C 23 D 33 B 
04 C 14 B 24 C 34 C 
05 A 15 D 25 C 35 B 
06 D 16 C 26 B 36 D 
07 C 17 A 27 D 37 B 
08 D 18 C 28 A 38 A 
09 A 19 A 29 A 39 D 
10 B 20 C 30 C 40 C 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 

GABARITO DEFINITIVO 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO AO CADASTRO DE RESERVA DE 
CONCILIADORES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 
CIDADANIA – CEJUSC – COMARCA DE ARENÁPOLIS 

 
EDITAL N. 13/2018 - DF   
 
AUTOS N.º 69069 
 
A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de 
Arenápolis, no uso de suas atribuições legais e, na forma da lei, 
 
1- Torna Público o Gabarito Definitivo do teste seletivo para Cadastro de Reserva ao 
Credenciamento de Conciliadores  para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 
CEJUSC, para o Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, realizado no dia 25/11/2018,  abaixo 
relacionado:  
 
 

01 * 26 B 
02 A 27 D 
03 * 28 B 
04 C 29 A 
05 B 30 B 
06 * 31 D 
07 A 32 E 
08 D 33 C 
09 A 34 E 
10 D 35 D 
11 C 36 E 
12 C 37 E 
13 A 38 E 
14 E 39 C 
15 D 40 A 
16 C 41 C 
17 A 42 B 
18 A 43 E 
19 D 44 D 
20 E 45 D 
21 C 46 A 
22 A 47 C 
23 E 48 E 
24 E 49 B 
25 A 50 D 

 
*Questão Anulada 
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2. Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital, 
no DJE, quanto: a) Ao gabarito definitivo da prova objetiva. 
 
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 (Glória de Jesus Pereira Santana) Gestora Geral que digitei.  
 
Arenápolis-MT, 03 de dezembro de 2018 

 
  
 

MARINA CARLOS FRANÇA 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÂ 
 
 

EDITAL Nº. 19/2018-DF - LISTA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 
 
A DOUTORA DAIANE MARILYN VAZ, MMª. JUIZA DE DIREITO E PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ARIPUANÃ - MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, NA FORMA DA LEI. 
 
CONSIDERANDO que até a presente data não houve qualquer reclamação à lista publicada por meio do 
Edital nº. 17/2018-DF, DJE 10373, disponibilizado em 07/11/2018 e publicado em 08/11/2018, TORNO-
A DEFINITIVA. 
 
DESIGNO o dia 18 de dezembro de 2018, às 18 horas, na sala de audiência do Fórum da Comarca de 
Aripuanã/MT, para o sorteio das cédulas até completar o numero de 25 (vinte e cinco) jurados, para as 
reuniões periódicas ou extraordinárias, nos termos do artigo 473, do Código de Processo Penal. 
 
CONVOCO para acompanhar o sorteio, o representante do Ministério Público, da Ordem dos Advogados 
do Brasil e da Defensoria Pública, alertando que a audiência não será adiada, pelo não comparecimento 
dos respectivos representantes. 
 
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que neste Juízo da 
Comarca de Aripuanã-MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, as pessoas a 
seguir elencadas. Nos termos do artigo 439, do Código de Processo Penal, seguem descritos os artigos 
436 a 446, do mesmo diploma legal, que regulamentam a função de jurado. Após, seguem os nomes dos 
cidadãos que serão sorteados para reuniões periódicas do Tribunal do Júri, designadas para o ano de 2019: 
 
Art. 436 – O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 
(dezoito) anos de notória idoneidade; 
§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor 
ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 
§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 01 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. ‘(NR) 
Art. 437 – Estão isentos do serviço do júri: 
I  – o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II – os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 
Municipal; 
IV – os Prefeitos Municipais; 
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII – os militares em serviço ativo; 
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. ‘(NR)  
 
Art. 438 – A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no 
dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o 
serviço imposto. 
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§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, 
filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou 
em entidade conveniada para esses fins. 
§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
‘(NR) 
 
Art. 439 – O exercício efetivo na função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá 
presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 
definitivo. ‘(NR) 
 
Art. 440 – Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 
igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função 
pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. ‘(NR) 
Art. 441 – Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à 
sessão do júri. ‘(NR) 
 
Art. 442 – Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou 
retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. ‘(NR) 
Art. 443 – Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e 
apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. ‘(NR) 
 
Art. 444 – O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na data 
dos trabalhos. ‘(NR) 
 
Art. 445 – O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente 
nos mesmos termos em que o são os juízes togados. ‘(NR) 
 
Art. 446 – Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, 
faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. ‘(NR)  

 
  
 NOME ENDEREÇO 

01.  ACIR DO AMARAL AVENIDA LUIZ VICINI DE LIMA, Nº 335, MODULO I 
02.  ADELINA APARECIDA MAZUREK RUA MARIA PAZ PASSARINHO, Nº 1349, CIDADE ALTA 
03.  ADERIVALDO FRANCISCO MOTTA RUA 14, Nº 555, CIDADE ALTA 
04.  ADILES DA SILVA PAIVA RUA SANTA CATARINA (JP 05), S/N,  JARDIM PLANALTO 
05.  ADILTON TELES DE OLIVEIRA RUA DOS EDIS, S/N, MODULO I  
06.  ADRIANA BATISTA MIRANDA DA 

SILVA 
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, QD 4B, LT 05 

07.  ADRIANA MOREIRA DE OLIVEIRA RUA JP II, S/N, JARDIM PLANALTO 
08.  ALDEIZA NOGUEIRA DE LIMA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N, JARDIM 

PLANALTO 
09.  ALDEMIRO GOMES RIBEIRO AVENIDA PADRE EZEQUIEL RAMIN, Nº 75, CENTRO 
10.  ALEXANDRO RODRIGUES DOS 

SANTOS 
RUA MARCOS RAFAEL DOS SANTROS, Nº 167, CIDADE 
ALTA 

11.  ALEXTANIA PIRAN DA SILVA AVENIDA OSMAR DEMENEK, Nº 07, SETOR INDUSTRIAL 
12.  ALICE GOULART RUA 31 DE MARÇO, Nº 177, CIDADE ALTA 
13.  ALINE CORREA LIMA RUA 31 DE AGOSTO, Nº 164, CENTRO 
14.  ALINE SANTOS SILVA RUA D, Nº 69, VILA OPERARIA 
15.  ALISON DE VARGAS WITCEL RUA DONA ESMERALDA, Nº 20, CIDADE ALTA 
16.  ALVANIR MAGALHÃES DA COSTA RUA 30 DE AGOSTO, Nº 227, CENTRO 
17.  ALZINETE BATISTA GARCIA RUA 31 DE MARÇO, Nº 69, CIDADE ALTA 
18.  ALZIRINHA CRISTINA DA ROZA RUA 20, S/N, CENTRO 
19.  ANA CAROLINA STEINKE RUA COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, Nº 

1162, CIDADE ALTA 
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20.  ANA CRISTINA BRANDÃO DA SILVA RUA PORTO ALEGRE, Nº 744, CIDADE ALTA 
21.  ANA DEISE DE SOUZA ALMEIDA 

SOARES 
RUA COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, Nº 
1637, CIDADE ALTA 

22.  ANA DENISE WICISNESKI RUA E, QD 15, LT 02, Nº 74, VILA OPERÁRIA 
23.  ANA DO CARMO ALVES RUA 13 DE MAIO, Nº 87, CIDADE ALTA 
24.  ANA LUCIA CAIÇARA DE MENESES RUA COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, 

S/N, CIDADE ALTA 
25.  ANA LUCIA DE SOUZA RUA GOIABEIRA, Nº 228, JARDIM BOA ESPERANÇA 
26.  ANA LUISA GALVAN ANACLETO TRAVESSA CURITIBA, Nº 60, CENTRO 
27.  ANA MARIA COSTA SILVA RUA JP 02, S/N, JARDIM PLANALTO 
28.  ANA TEDESCO RUA MATO GROSSO, S/N, JARDIM PLANALTO 
29.  ANATALIA SILVA ARAUJO AVENIDA PADRE EZEQUIEL RAMIM, Nº 261, CENTRO 
30.  ANATILDE MIRANDA  AVENIDA DARDANELLOS, Nº 1090, CIDADE ALTA 
31.  ANDERSON TEIXEIRA RUA DO PEQUIZEIRO, S/N, JARDIM BOA ESPERANÇA 
32.  ANDRE GUSTAVO DA FONSECA RUA PAULO LEIVAS MACALÃO JARDIM PLANALTO 
33.  ANDRE ZELAYA R. MISSIONARIO DANIEL BERG Nº 89 
34.  ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

MEURER 
R. PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS CENTRO 

35.  ANDREIA CRISTINA DA SILVA R. “D” VILA OPERÁRIA 
36.  ANDREIA MIRIAN DELLA ROSA R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA CENTRO 
37.  ANDREIA MONTEIRO MEDINA R. MINAS GERAIS JP 11 S/N JARDIM PLANALTO II 
38.  ANDREIA PEREIRA DA SILVA R. DRº SEBASTIÃO PAULO DA SILVA Nº 717 CENTRO 
39.  ANGELICA TEDESCO BARBOSA R. PORTO ALEGRE Nº 466 CIDADE ALTA 
40.  ANGRA RODRIGUES DA MATA R. DAS ROSAS QDA 25 LT 04 Nº 07 JARDIM PARANÁ 
41.  ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA R. “C” Nº 09 VILA OPERÁRIA 
42.  ANTONIO CARLOS SCHMITZ R. JP 01 JARDIM PLANALTO 
43.  ANTONIO CESAR DE CASTRO R. SALUSTIANO A. CORREA Nº 65 MANGUEIRAL 
44.  ANTONIO LAERCIO DUARTE DA 

SILVA 
R. 1º DE MAIO Nº 1185 CENTRO 

45.  APARECIDA DE OLIVEIRA COTRIM R. “E” QD 12 LT 18 Nº 259 VILA OPERÁRIA 
46.  APARECIDO FAUSTO R. MATO GROSSO DO SUL Nº 70 JARDIM PLANALTO 
47.  ARIANO DA COSTA SILVA SÃO FRANCISCO Nº 970, CIDADE ALTA 
48.  ARTHUR SOMBRA MANZANO RUA DNª ESMERALDA CIDADE ALTA, FUNDOS 
49.  AUGUSTINHO DO NASCIMENTO 

SILVA 
RUA 31 DE MAIO CENTRO 

50.  AURILENE ALVES MOREIRA R. “C” Nº 89 VILA OPERÁRIA 
51.  AURISLEIA ALVES MOREIRA AV. DA FAB Nº 453 MANGUEIRAL 
52.  BARTOLOMEU SOUSA CASTELIANO MODULO 01 RUA EUGENIO RUDY Nº 210 
53.  BENARDETE MARIA DE SOUZA AV. A Nº 313 VILA OPERÁRIA 
54.  BRUNA PESSOA KUROVSKI R. MISS. PAULO LEIVAS MACALÃO JARDIM PLANALTO 
55.  CAIO HENRIQUE FERREIRA R. DAS HORTÊNCIAS JARDIM PARANÁ 
56.  CARLA DAYANE DE OLIVEIRA 

MARQUES 
R. DNª ESMERALDA Nº 226 

57.  CARLIENE SOUZA DE OLIVEIRA R. 21 DE ABRIL Nº 230 CENTRO 
58.  CASSIA LIGIA DE ANDRADE R. DOS GIRASSÓIS S/N JARDIM PARANÁ 
59.  CATIA DE SOUZA JUSTINO R. DAS MAGNOLIAS QD 19 S/N JARDIM PARANÁ 
60.  CIBELI PIRAN DE FREITAS R. SÃO FRANCISCO Nº 1101 CIDADE ALTA 
61.  CICERO FAUSTO DE OLIVEIRA R. 19 DE NOVEMBRO Nº 357 CENTRO 
62.  CILMO FERREIRA SANTOS R. 14 Nº 1409 CIDADE ALTA  
63.  CLAUDEMIRA VAZ DE MORAES EUGENIO RUDI QD 09 Nº 180 CENTRO 
64.  CLAUDIA APARECIDA DE CASTRO AV. DOIS DE DEZEMBRO, CENTRO 
65.  CLAUDILENE CABRAL CUNHA R. JP Nº 777 JARDIM PLANALTO 
66.  CLAUDINEIA DE NAZARE R. JP 22 QD 48 LT 10 JARDIM PLANALTO 
67.  CLEYTIANA CATTANI PEREIRA R. DAS MAGNOLIAS Nº 173 JARDIM PLANALTO 
68.  CLEYTON DA SILVA KAYBERS R. DNª ESMERALDA QD 175 LOTE 08 CIDADE ALTA 
69.  CRISTIAN JOSE MIRANDA DA SILVA R. MARIA PAZ PASSARINHO, Nº 1068 CIDADE ALTA 
70.  CRISTIANE DE CASTRO DO 

NASCIMENTO 
R. 15 Nº 98 CIDADE ALTA 

71.  CRISTIANE IFRAN BERSI R. 19 DE NOVEMBRO Nº 357 CIDADE ALTA 
72.  CRISTIANO GOMES RIBEIRO R. JP 09 QD 46 LT 12 S/N JARDIM PLANALTO 
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73.  CRISTINA CAVALCANTE DE LIMA R. JP 18 S/N,  JARDIM PLANALTO 
74.  CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA 

ROSA 
R. 26, S/N, CIDADE ALTA 

75.  DAIANE ALVES RAMOS R. JP 22 QD 45 LT 02 S/N JARDIM PLANALTO 
76.  DALGISA PRATES SILVEIRA R. H SETOR INDUSTRIAL 
77.  DANIEL BOTONI R 01 QD 12 LT 02 PARQUE SÃO DOMINGOS 
78.  DARLETE COSME DE AMORIM R. DARDANELLOS Nº 930 CIDADE ALTA 
79.  DARLIANE SOUZA DA CUNHA R. 18 CIDADE ALTA 
80.  DAYANE ANDREIA JUSTEN R. DAS ORQUIDEAS JARDIM PARANÁ 
81.  DAYANE CRISTINE ALVES CABRAL R. D Nº 61 VILA OPERÁRIA 
82.  DEBORA DE FATIMA MANZANO R. JP 22 S/N INDUSTRIAL 
83.  DEBORA MELATTO HENRIQUE R. LIRIO DENARDI Nº 890 CIDADE ALTA 
84.  DELCY TAMANKIEVIEZ R. VANDERLEI STEINK S/N CIDADE ALTA 
85.  DENEVAL RODRIGUES DA SILVA R. DOS EDIS 303 CENTRO 
86.  DEUZIMAR FERREIRA REBELLO AV. FRANCISCO ROMUALDO BARROSO S/N JARDIM 

PARANÁ 
87.  DIEGO ANTONIO GASPARIN  R. 2 DE DEZEMBRO, CENTRO 
88.  DIRCE COLETI DE JESUS R. DIA DE MARÇO Nº 373 CIDADE ALTA 
89.  DIRCE MARIA GAVIOLI JORGE AV. DOIS DE DEZEMBRO, 708, CENTRO 
90.  DIVANILCE GUAREZ RUA D Nº 433 VILA OPERÁRIA 
91.  DONIZETE NEVES BARBOSA R. DAS MAGNOLIAS QD 17 S/N JARDIM PARANÁ 
92.  DONIZETI JUNKES DE SOUZA R. 19 DE NOVEMBRO Nº809 CIDADE ALTA 
93.  DORALUCE COTRIN DE OLIVEIRA AV. E Nº 259 VILA OPERÁRIA 
94.  DORENI FRANCISCA DA CRUZ FORÇA AEREA BRASILEIRA QD 01 LT 03 Nº 642 

MANGUEIRAL 
95.  EDILAINE ANDRADE DOS SANTOS 

COTRIM 
R. 19 DE NOVEMBRO 823 CENTRO 

96.  EDILEUZA PEREIRA CORREIA R. MATO GROSSO Nº 12 JARDIM BOA ESPERANÇA 
97.  EDINA FABRICIO FERREIRA R. DOS GIRASSOIS, JARDIM PARANÁ 
98.  EDINALVA FERREIRA DOS SANTOS R. DOS JASMINS QD 19 LT 19 JARDIM PARANÁ 
99.  EDIR VOLNEI TISCHER R. SÃO FRANCISCO CIDADE ALTA 
100.  EDIVALDO ONOFRE DOS SANTOS AV. TANCREDO NEVES JARDIM PARANÁ 
101.  EDIVANIA TRAMS LUBIANA AV. JP 01 Nº 336 JARDIM PLANALTO 
102.  EDMAR OLIVEIRA RODRIGUES R. DAS ORQUIDEAS QD 10 LOTE 07 JARDIM PARANÁ 
103.  EDNA SIMÃO DE OLIVEIRA R. 21 DE ABRIL Nº 306 CENTRO 
104.  EDSON JOSÉ PINHEIRO DA SILVA R. DOS SERINGUEIROS Nº 59 CENTRO 
105.  EDSON JUNIOR PINHEIRO DE 

OLIVEIRA 
R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA Nº 158 CIDADE ALTA 

106.  EDVALDO NOGUEIRA DOS REIS  R. SÃO FRANCISCO Nº 1075 CIDADE ALTA 
107.  EDYLAINA APARECIDA DE SOUZA AV. 2 DE DEZEMBRO Nº 206 CIDADE ALTA 
108.  EGO EGER R. 13 Nº 25 CIDADE ALTA 
109.  ELAINE MARCELINO DA SILVEIRA SETOR INDUSTRIAL R. G Nº 01 
110.  ELAINE SOARES DOS SANTOS R. SÃO FRANCISCO Nº 477 CIDADE ALTA 
111.  ELENIL CAMPOS BENEVIDES R. 31 DE DEZEMBRO Nº 325 CENTRO 
112.  ELIANA GOMES DE AVELAR R. LIRIO DENARDY Nº 330 CIDADE ALTA 
113.  ELIANA RODRIGUES CARNEIRO R. DAS CEREJEIRAS Nº 2 JARDIM PLANALTO 
114.  ELIANE DE CAMPOS ZAMBORSKY R. JP7 QD 40 LT 16 Nº 1232 JARDIM PLANALTO 
115.  ELIANE GRAEBIN R. DOS EDIS Nº 523 MODULO 01 
116.  ELIAS LEANDRO FERREIRA DA 

SILVA 
R. JP 05 QD 51 LT 05 Nº 57 JARDIM PLANALTO II 

117.  ELIKA OLIVEIRA DE LANA R. JP 28 S/N JARDIM PLANALTO 
118.  ELISANGELA RUIVO DE OLIVEIRA R. 13 DE MAIO Nº1075 CIDADE ALTA 
119.  ELIZA ESSER COELHO R. 13 DE MAIO Nº 230 CIDADE ALTA 
120.  ELIZANDRA VERANILDE 

HOMMERDING  
JP4 Nº143 JARDIM PLANALTO 

121.  ELIZANGELA ALVES MARTINS RUA VANDERLEY ESTENK, Nº S/N, CIDADE ALTA 
122.  ELIZETE CRISPIM CANGUÇU AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, JARDIM 

PLANALTO  
123.  ELLEN JUHAS JORGE R. SÃO FRANCISCO N. 1288, CENTRO 
124.  EMANUELA MENDES DA SILVA RUA VANDERLEY ESTENK, Nº 168, CIDADE ALTA 
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CICOTTE 
125.  EMERSON LUIZ TOMAZI RUA VANDERLEI STEINK, 223, CIDADE ALTA 
126.  ENIDELCE MERIZIO JORGE AV. LUIZ VICINI DE LIMA, N.180 CENTRO 
127.  ERENITA ZIMERMANN DE SOUZA R. 25 CIDADE ALTA 
128.  ERICA OLIVEIRA MENEZES R. ARTUR GERONIMO DA SILVA, N.198, CENTRO 
129.  ERICA SHIRLEI SANTANA DE 

OLIVEIRA 
RUA S. FRANCISCO N.879 CIDADE ALTA 

130.  ERLENIR FATIMA ZENERE RUA 04 S/N PARQUES SÃO DOMINGOS 
131.  ERMES JOSÉ DOS REIS R. PRIMEIRO DE MAIO N.1332, CIDADE ALTA 
132.  EROTILDES QUEIROZ DOS SANTOS AV. TANCREDO NEVES, PLANALTO 
133.  ESDRA DIAS R. JP1, N 94, JARDIM PLANALTO 
134.  EVALDO BRITO R. JP30,QD.13, LOTE 11, J. PLANALTO 
135.  EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA N.303, CIDADE ALTA 
136.  EVERSON ROGERIO BORGES 

FERNANDES 
R. JASMIN S/N J. PARANÁ 

137.  EZEQUIEL LEANDRO DE SOUSA R. SÃP FRANCISCO, N.855, CENTRO 
138.  FABIANA SANTOS CRUZ R. J P, 01, J. PLANALTO 
139.  FABIANO MONTEIRO AV.E, N. 54 V. OPERARIA 
140.  FABRICIA NAIARA SOUZA DA SILVA R. DAS CEREJEIRAS, SETOR INDUSTRIAL 
141.  FABRICIO LAGARES BARBOSA R. DAS MAGNOLIAS, Q. 19, S/N, J. PLANALTO 
142.  FERNANDA BORGES R. OSMAR DEMENECK, N° 30, CIDADE ALTA 
143.  FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA R. MARIA PASSARINHO. N° 591, CENTRO 
144.  FERNANDO VIEIRA BARBOSA  R. PORTO ALEGRE. N° 466, CIDADE ALTA 
145.  FIAMA SPINA MORO CHODASCKI R.S. FRANCISCO, CIDADE ALTA 
146.  FLAVIA GRAZIELI OLIANI MENEZES R. LIRIO DENARDI, N°936, CIDADE ALTA 
147.  FLAVIA MARIA COSTA R. PRIMEIRO DE MAIO, N° 228, CENTRO 
148.  FLORISMALDO FERREIRO AV. DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA ORCOF 

CONTABILIDADE 
149.  FRANCIELY JARUCHEWSKI 

SANTANA 
JP 02 QUADRA 30, LOTE 8, N°913, JARDIM PLANANTO 

150.  FRANCIS LUIZA DA SILVA DUTRA R. DOS EDIS, N° 266, MODULO 02 
151.  FRANCISCA ANDRADE SILVA R. PRIMEIRO DE MAIO, N° 1197. CIDADE ALTA 
152.  FRANCISCA ELIZONICE DOS SANTOS 

SILVA 
R. COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, N°246, 
CENTRO 

153.  FRANCISCA MARQUES DOS SANTOS R. PARQUE SÃO DOMINGO, QUADRA 05, N°SN 
154.  FRANCISCO CRUZ VABRAL R. S. FRANCISCO CENTRO 
155.  GEDEON COELHO DA SILVA R. JP1 Nº 277 JD PLANALTO 
156.  GELSI ELIZABETE MORESCO R. ADEMAR DEMICHELLI Nº 955 CIDADE ALTA 
157.  GEMA DE LURDES GALVAN R. CURITIBA Nº 60 CENTRO 
158.  GENESIO ALVES DE ALMEIDA R. JP 9 QD 43 LT 9 Nº 210 JD PLANALTO II 
159.  GENIVANIA DOS SANTOS ARAÚJO R. DAS HORTENCIAS JD PARANÁ 
160.  GENY TEIXEIRA DA SILVA ARAÚJO R. LIRIO DENARDI Nº 119 CIDADE ALTA 
161.  GERALDINO TEODORO MOTA R. GOIABEIRA Nº 325 JD BOA ESPERANÇA 
162.  GESLANE SILVA DOS ANJOS R. 31 DE MARÇO Nº299 CIDADE ALTA 
163.  GILBERTO HONÓRIO BITENCOURT R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA Nº 172 CIDADE ALTA 
164.  GILMAR ROBERTO SILVA AV. DARDANELLOS CIDADE ALTA 
165.  GIRLENE NUNES DE SÁ R. 21 DE ABRIL Nº 306 CENTRO 
166.  GISELE SILVEIRA DE ARAÚJO R. DAS ROSAS QD 26 LT 10 JD PLANALTO 
167.  GISLAINE DE LIMA OLIVEIRA R. 01 QD 12 LT 02 PARQUE SÃO DOMINGOS 
168.  GLAUCIA BRAZ JARDINI R. 13 DE MAIO Nº 493 CENTRO 
169.  GLAUCIANE SANTIAGO ARAÚJO 

SILVA 
R. C 13 VILA OPERARIA 

170.  GLAUDENIA MARIA DE JESUS AV. PRES. TANCREDO NEVES Nº 1868 CIDADE ALTA 
171.  GLEICE KELLI DE ALMEIDA 

CARQUEUS 
R. 1 DE MAIO Nº 165 CENTRO 

172.  GLICEA DE OLIVEIRA CHRISTO R. 1 DE MAIO Nº 1332 CIDADE ALTA 
173.  GRACIELI MARIA PAULUK R. TIRADENTES QD17 LT 01 Nº 1560 SETOR INDUSTRIAL 
174.  GREICE KELLEN DE SOUZA 

FORTUNATO 
R. 19 DE NOVEMBRO Nº 1409 CIDADE ALTA 

175.  GREICIELI APARECIDA DA SILVA R. MARIA PAZ PASSARINHO QD 51 LT 07 S/N CIDADE 
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ALTA 
176.  GREICIELI BATISTA GARCIA AV. TANCREDO NEVES Nº 3458 JARDIM BOA 

ESPERANÇA 
177.  GUARACI DE RE DA SILVA R. DARDANELLOS QD 173 LT 12 Nº 1918 CIDADE ALTA 
178.  GUSTAVO TAKAHASHI DE PAULA R. FROÇA AEREA BRASILEIRA Nº 861 MODULO I 
179.  HEIJI DA SILVA KAWATAKE R. D Nº 450 VILA OPERÁRIA 
180.  HELDER WAGNER BARROS SARAIVA R. GOIANIA CENTRO 
181.  HELENA LEANDRO DE SOUZA R. S. FRANCISCO Nº 513 CENTRO 
182.  HENRIQUE TARCYS XAVIER 

SANTANA 
R. PAULO VASCONCELOS QD 06 LT 21 JD PLANALTO 

183.  ILZA RODRIGUES XAVIER R. JP 06 Nº 910 JD PLANALTO 
184.  IONAR APARECIDA MAGALHÃES DA 

COSTA 
AV. JP 01 568 S/N JD PLANALTO 

185.  IRACEMA DE OLIVEIRA SANTOS R. MARIA PAZ PASSARINHO QD 105 LT 14 Nº 1379 
CIDADE ALTA 

186.  IRACI DA SILVA BRAZ R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA Nº 84 CENTRO 
187.  IRAIDE SOARES DA SILVA R. DOS SERINGUEIROS LT 03 QD 016ª S/N MODULO 02 
188.  IRENI MARIA DE FATIMA FRANCO   R. 19 DE NOVEMBRO CIDADE ALTA 
189.  ISAIAS TUBAROSKI R. SEBASTIÃO P DE PAULA Nº 329 CENTRO 
190.  ISIDIO VALADARES DA SILVA R. S FRANCISCO, N.525, CIDADE ALTA 
191.  ISRAEL SOARES FREITAS R. 19 DE NOVEMBRO, CIDADE ALTA, N. 676 
192.  IVANI MARQUES DA SILVA ALVES R. DOS LIRIOS ESQUINA COM A R. JASMIN, N. S/N 
193.  IVANILDE LAURINDA DE OLIVEIRA 

FAUSTO 
R. VINTE E QUATRO, LT 13, QD.17, JD PLANALTO II 

194.  IVANILZE PEREIRA DA SILVA  R.15 DE NOVEMBRO, N.1070, CIDADE ALTA 
195.  IVONETE APARECIDA DA SILVA R. E VILA OPERÁRIA 
196.  IVONETE DIAS CORREIA R. 1 DE MAIO, N. 1198, CIDADE ALTA 
197.  IZAIAS DA COSTA SANTANA R. JP 2 , JD PLANALTO 
198.  JACKELINE DA SILVA SPANHOL  R. JASMIN, CENTRO 
199.  JAKELINE PEREIRA COSME  R. JP 14, QD 38, LT 04, S/N, JD PLANALTO 
200.  JANAINA BARROSO BERALDO DA 

CRUZ 
R. JP 1, QUADRA 4 , LOTE 7, JD PLANALTO 

201.  JANDIRA SCANDOLARA R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA, N.901, CENTRO 
202.  JANE RODELLI R.5, N. 34, VILA OPERÁRIA 
203.  JANILSON COELHO DA SILVA R. JP 1 , JD PLANALTO 
204.  JAQUELINE RITA KERKHOFF 

TACADA 
R. 15 DE NOVEMBRO, N. 12 CENTRO 

205.  JEFERSON BARROS DE FARIA R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA, N. 32, CENTRO 
206.  JEFFERSON MAURICIO MARTINS AV. DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA RURAL, CENTRO 
207.  JENIFFER THAIS LAYTER R. DR. SEBATIÃO P. DA SILVA, N.552, CENTRO 
208.  JEOVANA JARDIM BRANDAO R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA, N. 98, CENTRO 
209.  JESSICA VALERIA FERREIRO R. AV. 2 DE DEZEMBRO, N. 764, CENTRO 
210.  JOAB GONÇALVES DOS SANTOS  R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA,  
211.  JOAO PAULO ASSUMPÇÃO REATTI R. ORÉLIO ROSSETO, N.240, CIDADE ALTA 
212.  JOÃO VALDONI FRANÇA R. DR. SEBASTIÃO PAULO DA SILVA, ESQ COM AV. DOIS 

DE DEZEMBRO, CENTRO 
213.  JOAQUIM OLIVEIRA SILVA R. SÃO FRANCISCO, S/N, VILA NOVA 
214.  JOCELIA DE SOUSA SILVA R. 31 DE MARÇO N. 1444 CIDADE ALTA 
215.  JOCIANE AUXILIADORA DA SILVA AV. 2 DE DEZEMBRO N. 25 CENTRO 
216.  JOEZER ALVES R. MARIA PAZ PASSARINHO N. 1217  
217.  JOILSON SANTOS DA SILVA R. VANDERLEI STEINKE N. 821 CIDADE ALTA 
218.  JONAS FRANCISCO FORTUNATO R. DOS EDIS N. 269 MODULO I 
219.  JONAS RODRIGUES DA SILVA R. E N. 135 VILA OPERARIA 
220.  JORDÃO OSOWKI R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA S/N CENTRO 
221.  JORGIANA DO CARMO CERCHI 

SANTOS 
R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA N. 54 CIDADE ALTA 

222.  JOSÉ AUGUSTO MARTINS R. DAS MAGNOLIAS QD 15 LT 30  
223.  JOSE FERREIRA FILHO A. TANCREDO NEVES N.2010, CIDADE ALTA 
224.  JOSE LEANDRO NEVES BARBOSA R. CLAUDINO ALEIXO, N.44, CIDADE ALTA 
225.  JOSE LUIS DE ABREU CAETANO R. JASMIM Q. 17 LOTE 22, JARDIM PARANÁ 

Disponibilizado - 10/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10392 Caderno de Anexos - 17 de 21



226.  JOSE ROBERTO MIRANDA DA SILVA R. MARIA PAZ PASSARINHO, CENTRO 
227.  JOSE SILVA ARAUJO R. DOS GIRASSOIS, JARDIM PARANÁ 
228.  JOSE VALBER ALVES PEREIRA R. MARIA PAZ PASSARINHO, S/N. CIDADE ALTA 
229.  JOSEFA MARINHO DE CENA SANTOS R. DAS ROSAS, Q. 24, LOTE12, S/N JARDIM PARANÁ 
230.  JOVELINO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA 
MARIA PAZ PASSARINHO N. 355, CENTRO 

231.  JUCELI RITA PANASCESKI R. DAS ROSAS N.3355, JARDIM PARANÁ 
232.  JUCILEIDE VIEIRA DE SOUZA R. DOS LIRIOS, JARDIM PARANÁ 
233.  JUCILENE PRA DA SILVA 

FERNANDES 
R. ADEMAR DEMICHELLI  

234.  JUCIMEIRE PEREIRA R. DOS LIRIOS, JARDIM PARANÁ 
235.  JULIANA BUENO HENRIQUE R. 17, N.540, CIDADE ALTA 
236.  JULIANA MEIRE DE AVILA R. C , N. 375,VILA OPERARIA 
237.  JULLE FAGNER MENDES DA SILVA A. DOIS DE DEZEMBRO, N. 135, CENTRO 
238.  JURANDIR AMBROSIO R. DAS MARGARIDAS,S/N, JARDIM PARANÁ 
239.  JUSILENE PEREIRA CORREIA R. DAS ROSAS, Q 22, LOTE 26, S/N, JARDIM PARANÁ 
240.  KARIN RODRIGUES DOS SANTOS R. F, N. 778, SETOR INDUSTRIAL 
241.  KARINA COSTA DOS ANJOS R. JP13, QUADRA 51 LOTE 9, S/N, JARDIM PLANALTO II 
242.  KARINA SGNOR SCHMITZ R. DAS HORTENCIAS, JARDIM PARANÁ 
243.  KARLA PETTERSEN DE ALMEIDA AV. DOIS DE DEZEMBRO,CENTRO 
244.  KELSE ANE MARTINS R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA S/N, CIDADE ALTA 
245.  LEANE ZIMMERMANN R. SÃO FRANCISCO N.262, CENTRO 
246.  LEIA TUBAROSKI R. DAS MARGARIDAS, N.33, JARDIM PARANÁ 
247.  LENIZA RIBEIRO DA SILVA R. COMENDADOE PEDRO DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA 
248.  LETICIA CAROLINE DOS SANTOS 

LEAL 
R. DAS HORTENCIAS, Q 9 LOTE 19, JARDIM PARANÁ.  

249.  LILIAN NUNES JUNKES DE SOUZA R.19 DE NOVEMBRO N. 809, CIDADE ALTA 
250.  LINDALVA CRUZ CABRAL VANDERLEI STEINKE, S/N, CIDADE ALTA 
251.  LINDETE PINHEIRO DE ARRUDA 

ANDRADE 
R. LUIZ VICINI DE LIMA N. 51, CENTRO 

252.  LIRIA CRISTIANE DOMINGUES 
ALVES   

R. JP 26, N. 437, JARDIM PLANALTO 

253.  LUCIANA VERGE MARTINS R. JP 6 JD PLANALTO N. 70 
254.  LUCIENE COSTA VIANA R. 31 DE MARÇO N. 299 CIDADE ALTA 
255.  LUCIENE MARINHEIRO PEREIRA R. ANTONIO BUZANELLO N. 955 CIDADE ALTA 
256.  LUCIENE MORAIS PAULO CORADINI R. VANDERLEI STEINKE N. 361 CIDADE ALTA 
257.  LUCIENE SOUZA DA SILVA R. MATO GROSSO N. 98 JD PLANALTO 
258.  LUCIENE XAVIR COTRIM R. D N. 331 VILA OPERARIA 
259.  LUCILEI DA SILVA SOUZA R. DOS EDIS N. 398 CENTRO 
260.  LUCILENE CABRAL CUNHA R. JP 01 N. 777 JD PLANALTO 
261.  LUCIMARA LONDERO R. LIRIO DENARDI N. 316 CIDADE ALTA 
262.  LUCINEIA ALVES DA SILVA R. PORTO ALEGRE N 164 CIDADE ALTA 
263.  LUCIO DENILSON SIQUEIRA DE 

AMORIM 
R. SERGIPE N. 55 JD PLANALTO 

264.  LUIZ ANTONIO MARTINELLI R. 15 DE NOVEMBRO N 291 CENTRO 
265.  LUIZ CARLOS LEANDRO DE SOUSA R. PE. EZEQUIEL RAMIN NUMERO 64 CENTRO 
266.  LUZIA VIAL DA SILVA AV. TANCREDO NEVES QD 54 LT 4 N. 4246 CIDADE ALTA 
267.  MADALENA CAVALCANTE DE LIMA R. DAS HORTENCIAS N. 26 JD PARANÁ 
268.  MAIRA NASCIMENTO PINHEIRO R. MARIA PAZ PASSARINHO CIDADE ALTA N 973 
269.  MANOEL MIRANDA DA COSTA R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA N. 494 CENTRO 
270.  MARCIA NANTES BRITO R. SALUSTIANO ALVES CORREIA N. 360 CENTRO 
271.  MARCIA NUNES BARBOSA R. E N. 417 VILA OPERÁRIA 
272.  MARCIA OLIVEIRA NOGUEIRA R. C N. 134 VILA OPERARIA 
273.  MARCIO RENE FERNANDES R. 7 DE SETEMBRO N. 190 CENTRO 
274.  MARCIONILIA EGGERT DE JESUS R. GOIABEIRA N. 236 BOA ESPERANÇA 
275.  MARCOS ROBERTO ALVES BEZERRA AV. DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA DROGA VIDA, 

CENTRO 
276.  MARGARIDA DUTRA SANTOS FILHA R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA N. 1058 CIDADE ALTA 
277.  MARIA APARECIDA DA SILVA R. JP 27, QUADRA 18, LT 07, JD PLANALTO 
278.  MARIA APARECIDA DE MORAES R. MARIA P. PASSARINHO, N.856, CIDADE ALTA 
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279.  MARIA APARECIDA DE SOUZA R. MAMOEIRO, CASA 56, LT 4, QD 12, COHAB 
280.  MARIA AUGUSTA ZANONI R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA, N. 1077, CENTRO 
281.  MARIA DA SILVA PINHEIRO R. AV. LUIZ VICINI DE LIMA 
282.  MARIA DE FATIMA MONTEIRO 

PINTO 
R. MARINHA DE GUERRA, QD 1, LT 16, N.35, 
,MANGUEIRAL 

283.  MARIA DINORÁ LEITE DE SOUZA R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA, CENTRO, N. 313 
284.  MARIA FEITOSA BATISTA R. D, N.318, VILA OPERÁRIA 
285.  MARIA GARCIA MACIEL R. 15 DE NOVEMBRO, N. 1063, CIDADE ALTA 
286.  MARIA HILDA DA CRUZ LOPES R. GOIÂNIA, N. 30, CIDADE ALTA 
287.  MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA N. 329, CENTRO 
288.  MARIA LUCIA DA SILVA R. DAS MAGNOLIAS, QD 17, LT 2 S/N, JD PARANÁ 
289.  MARIA MADALENA BENTO R. DAS MAGNOLIAS, JD PARANÁ 
290.  MARIA OSMARINA SOMBRA 

VERÍSSIMO 
R. DOS EDIS, MODULO 1 , CENTRO 

291.  MARIA RIGO ELIAS R. EUGÊNIO RUDI, N. 262, CENTRO 
292.  MARIA ROSANETE FRANK R. JP 9, JD PLANALTO II 
293.  MARIA SILVANA XAVIER R. LARANJEIRAS, BOA ESPERANÇA 
294.  MARIA SOLANGE MELO DE SOUZA R. DIVINA FRITZEN, N. 6, MD 1 
295.  MARILDA ZANELLI R. DAS TULIPAS, JD PARANÁ 
296.  MARILSA ANTUNES DOS SANTOS 

TEIXEIRA 
R. DEPUTADO MORENO, N. 432, CENTRO 

297.  MARINALVA GOMES FARIAS R. 1° DE MAIO, N. 1422, CIDADE ALTA 
298.  MARINETE SOUZA RAMOS R. JP 7, QD 46, LT 8, JD PLANALTO 
299.  MARINETT RUFINO BATISTA AV. DARDANELOS, N. 930, CIDADE ALTA 
300.  MARINEUZA APARECIDA DE 

MORAES 
R. MARIA P. PASSARINHO, N. 872, CIDADE ALTA 

301.  MARISA GALVANI DA SILVA R. LÍRIO DNARDI, N. 879, CIDADE ALTA 
302.  MARISE RAFFLER R. LÍRIO DNARDI, N. 890, CIDADE ALTA 
303.  MARISTELA MIRANDA PAES R. PORTO ALEGRE, N. 119, CIDADE ALTA 
304.  MARIZA DONATO R. 1 DE MAIO, N. 1211, CIDADE ALTA 
305.  MARLEDE COSTA DE SOUZA R. DOS GIRASSOIS, QD 6, N.7, JD PARANÁ 
306.  MARLEIDE COTRIN DE OLIVEIRA R. D, VILA OPERÁRIA 
307.  MARLENE PEREIRA DOS SANTOS R. 31 DE MARÇO, CENTRO 
308.  MARLENE RIBAS DE PAULA R. JP 24, JD PLANALTO 
309.  MARLI JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA R. 31 DE MARÇO, N. 480, CIDADE ALTA 
310.  MARY LUCIA DE OLIVEIRA  R. MARIA PAZ PASSARINHO, N.1068, CENTRO 
311.  MAURÍCIO INACIO NUNES  R. MINAS GERAIS, N 06, JD PLANALTO 
312.  MAYANE DE ASSUNCAO MENDES 

CARDOSO 
R. VILA OPERÁRIA, AVENIDA A, N.149 

313.  MAYDA DENIPOTI DOGAN R. DONA ESMERALDA SOARES DE OLIVEIRA, N. 20, 
CIDADE ALTA 

314.  MINALDA MANASSES FERNANDES  RUA 13, N. 1029, CIDADE ALTA 
315.  NAIR SILVA TEIXEIRA JD PLANALTO, R. JP 03, N 307 
316.  NATALIA DORNELES NASCIMENTO R. 15 DE NOVEMBRO, M. 325, CIDADE ALTA 
317.  NEIDE MARTINS R. 19 DE NOVEMBRO, N.117, CENTRO  
318.  NEIDE STAUT DE CARVALHO SILVA R. 19 DE NOVEMBRO, M. 1147, CIDADE ALTA 
319.  NEIVA MARIA ALVES DE ABREU R. VILA OPERÁRIA, AVENIDA E, N.54 
320.  NELI MARIA CARDOZO DA SILVA R. SÃO FRANCISCO, N. 497, CENTRO 
321.  NESSI NILVA LONGONI R. ANTONIO BUSANELLO, N.344, CIDADE ALTA 
322.  NEUDIELIA BENTES FERREIRA R. MARIA PAZ PASSARINHO, N. 659, CENTRO 
323.  NEURI FERNANDES DE SOUZA R. PRIMEIRO DE MAIO, CIDADE ALTA 
324.  NEURO SALVADOR DA SILVA 

JUNIOR 
R. 31 DE DEZEMBRO, N. 394 

325.  NILMARA SOMBRA OLIVEIRA R. LUIZ VINICI DE LIMA, N.538, CENTRO 
326.  NILZE MARIA MALAGUTI R. PE EZEQUIEL RAMIN, N. 64, CENTRO 
327.  NIVEA MARIA SOMBRA MANZANO R. DOS EDIS, N. 330, MODULO 01 
328.  NIVIA COSTA VASCONCELOS 

CAMARA 
R. JP, QD 12, LT 13, JDPLANALTO 

329.  NORMA ALVES DA SILVA R. ELDER LUIZ  ZEBETTI, VILA OPERÁRIA, N. 42 
330.  NUBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA R. ADEMAR DEMECHELLI, CIDAE ALTA, N. 697 
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331.  ODAIR ALVES CHAVES R. DAS ORQUÍDEAS, JD PARANÁ 
332.  ODENIL GOMES DA SILVA R. E, VILA OPERÁRIA, N.500 
333.  OZEIAS DE PAULA DOS REIS R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA 
334.  OZENI RODRIGUES NOGUEIRA R. DAS HORTENCIAS, QD 10, LT 15, JD PARANÁ 
335.  OZIAS CERQUEIRA DO NASCIMENTO R. 14, N. 155, VILA OPERÁRIA 
336.  PATRICIA CESARIO SABINO R. 31 DE MARÇO, N.55, CENTRO 
337.  PATRICIA GUARNIER LARGURA 

BEZERRA 
R. SÃO FRANCISCO, N. 53, CENTRO 

338.  PATRICIA PAULINA DA SILVA R. 18, CIDADE ALTA 
339.  PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA   R. SALUSTIANO ALVES CORREIA, MD 01 
340.  PONCILIO VIEIRA FERREIRA JP R. 11, JD PLANALTO II, QD 54, LT 13,  
341.  QUEILA DE OLIVEIRA DA SILVA R. MARIA PAZ PASSARINHO, N. 1038, CENTRO 
342.  QUEILA PAIM DE OLIVEIRA R. COM P. DE OLIVEIRA, N. 1730, CIDADE ALTA 
343.  RAIMUNDA SOMBRA FEITOSA R. 15 DE NOVEMBRO, N. 926, CIDADE ALTA  
344.  RAQUIELA MAZUREK R. DARDANELLOS, N. 679, CENTRO 
345.  REGINA LUCIA HUBNER R. PADRE EZEQUIEL RAMIN, N 699, CENTRO 
346.  REGINALDO MARCELINO BRAGA R. DAS MARGARIDAS, R. JD PARANÁ, 
347.  REJANE DA SILVA DOS ANJOS 31 DE MARÇO, CIDADE ALTA 
348.  REJANE LINA DE OLIVEIRA R. CINCO EUGENIO RUDDY, CENTRO 
349.  ROBERTA RAVANELLO SILVEIRA SÃO FRANCISCO, QD 69, LT 01, N. 787, CIDAE ALTA 
350.  ROBSON FREITAS R. 15 DE OUTUBRO, N. 508, CENTRO 
351.  RODRIGO ALEXANDRE ZANONI R. MARIA PAZ PASSARINHO,  CIADADE ALTA 
352.  RODRIGO DORNELES DO 

NASCIMENTO 
COM MANOEL P. DE OLIVEIRA, N.1075, CIDADE ALTA 

353.  ROGERIA ROSARIA PARRA MERINO 
DE MACEDO  

R. 15 DE NOVEMBRO, N. 325, APT 02, CIDADE ALTA 

354.  ROSA IVANE MORETTO BOSHOLN 
PINHEIRO 

AV. PADRE EZEQUIEL RAMIN, CENTRO  

355.  ROSA MARTINS PADILHA R. CENTRO ATRAVESSA GOIANIA, N. 106 
356.  ROSALINA SOUZA RAMOS R. 31 DE DEZEMBRO, N.247, CENTRO 
357.  ROSANA DO ROSARIO DE CAMPOS 

DE OLIVEIRA 
R. DAS CEREJEIRAS, N. 01,JD PLANALTO 

358.  ROSANA MARIA MANOEL  R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA, CIDADE ALTA 
359.  ROSANE SALETE CASAGRANDE 

TEDESCO 
AV. DOIS DE DEZEMBRO, N. 1027, CENTRO 

360.  ROSEMARI GALVAN R. 13 DE MAIO, N 419, CENTRO 
361.  ROSIMARI ZANELA  AV. E, QD, 07, LT 12, SETOR INDUSTRIAL 
362.  ROSIMEIRE ANDRADE DE JESUS  R. DAS HORTENCIAS, JD PARANÁ. 
363.  ROSIMEIRE DE OLIVEIRA R. JP 11, JARDIM PLANALTO II 
364.  ROSIMERI MIRTA FISCHER R. VANDERLEI STENKEY, N. 609, CIDADE ALTA 
365.  ROZIANE DE FATIMA PAULUK 31 DE MARÇO, QD 48, LT 09, CIDADE ALTA 
366.  SANDERSON FIRMINO DOS SANTOS  R. 13, CIDADE ALTA 
367.  SANDRA APARECIDA DE AVILA R. SÃO FRANCISCO, N.1250, CIDADE ALTA 
368.  SANDRA DOS REIS MANDINGA R. MISSIONARIO P. LEIVAS MACALAO, JD PLANALTO 
369.  SANDRA FREIRE  R. JP 7, QD  46, LT  04, N. 866, JARDIM PLANALTO 
370.  SANDRA MARA DA SILVA R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA 
371.  SANDRA NEIDE DE ALMEIDA KUMM R. JOÃO PAULO II – JP1, N. 619, JD PLANALTO 
372.  SANDRELI MARIA MAZUREK R. 31 DE DEZEMBRO, N.416, CENTRO 
373.  SANTINA GALDINO R. AV DARDANELOS, N. 1059, CIDADE ALTA 
374.  SARA DA SILVA PONTES DOS 

SANTOS  
R. DAS ORQUÍDEAS, QD 10, LT 08, JD PARANÁ  

375.  SARAH DE SOUZA FORTUNATO R. DOS EDIS, CIDADE ALTA N.268 
376.  SAULA CRISTINA PIRES DA SILVA R. MARCOSA RAFAEL DOS SANTOS, CIDADE BAIXA, N. 

167 
377.  SEBASTIAO PINHEIRO DA SILVA R. TANCREDO NEVES, N.1454, CIDAE ALTA 
378.  SILBENE FERREIRA DE ARRUDA  R. 15 DE NOVEMBRO, CIDADE ALTA, N.215 
379.  SILVALANE MARQUES MARTINS R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA, N.120 
380.  SILVALINA MORAIS RAMOS R. DEPUTADO MORENO,CENTRO 
381.  SILVANEIA KADATZ BORBA R. COM P. DE OLIVEIRA, N.791, CIDADE ALTA 
382.  SILVANIR FERREIRA SOUZA  R. MARIA PAZ PASSARINHO, CIDADE ALTA, N. 1201 
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383.  SILVIA PEREIRA DE MATOS R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA, 
384.  SIMONE MARIA DOS SANTOS R. 25, QD. 121, LT 14, CIDADE ALTA 
385.  SIMONE RIBAS DE PAULA R. LIMOEIROS, N. 252, JD BOA ESPERANÇA 
386.  SIRLEI GONÇALVES GALDINO  R. ANTONIO BUSANELO, CIDADE ALTA, N. 1530 
387.  SIRLEI VICENTE DE JESUS R. CLAUDINO ALEIXO, CIDADE ALTA, N.180 
388.  SIRLEIA LEANDRO DE SOUZA  R. AV TANCREDO NEVES, N. 1446, CIDADE ALTA 
389.  SOLANGE ANTUNES KARPINSKI R. AV 02 DE DEZEMBRO, N.745, CENTRO 
390.  SOLANGE FERNANDES DOS SANTOS R. DOS GIRASSOIS, JD PARANÁ 
391.  SOLANGE FRANCISCA DOS SANTOS  R. 25, CIDADE ALTA 
392.  SONER DE JESUS BRANDAO R. C, VILA OPERÁRIA, N.323 
393.  SONIA ADELIA ZANONI R. AV DA FAB, CIDADE ALTA, N. 184 
394.  SONIA DE JESUS SANTANA 

WILHELM 
R. PORTO ALEGRE, CIDADE ALTA, N. 161 

395.  SONIA FUNAIAMA NETO R. 21, CIDADE ALTA, N. 354 
396.  SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA, N. 889 
397.  SONILDA SOARES DA SILVA  R. 2 DE DEZEMBRO, CIDAE BAIXA 
398.  SUELENN MAIHARA DE MIRANDA 

SOUZA  
R. C , VILA OPERÁRIA 

399.  SUZANA DE MORAES R. 10, N. 87, CENTRO 
400.  SUZANA ZMUDA RUA JP 24, JD PLANALTO 
401.  TAIANE OLIVEIRA DE SOUSA R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA 
402.  TANIA DE FATIMA DIAS  R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA, N.996, CENTRO 
403.  TATIANE VALIENTE ALVES R. 19 DE NOVEMBRO, CIDADE ALTA, N. 1379 
404.  TELMIRA MASCARENHAS BARBOSA R JP 09, QD 45, LT 12, JD PLANALTO 
405.  TERESINHA APARECIDA DIAS DA 

SILVA 
R. 1° DE MAIO, CIDADE ALTA, N. 1285 

406.  THIAGO REGIS LIMA R. AV 02 DE DEZEMBRO, CIDADE BAIXA 
407.  TIAGO DA CRUZ R. TANCREDO NEVES , RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA 

II, N.3476 
408.  TIAGO DA CRUZ MARQUES  PARQUE S. DOMINGOS, R. AV PAPA JOÃO PAULO II 
409.  VALDEMIR COTRIN DE OLIVEIRA  R. 19 DE NOVEMBRO, N. 823, CENTRO 
410.  VALDERLINO ALVES DE SOUZA R. AV PAPA J. PAULO II, N. 188, JD PLANALTO 
411.  VALDIR DIAS R. DAS HOSTENCIAS, QD 16, LT 08, JD PARANÁ 
412.  VALDIR KLAT R. COM MENOEL P. DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA 
413.  VALDIRENE PLEFK R. DAS LARANJEIRAS, N. 22, JD PLANALTO I 
414.  VALERIA REGINA DANIEL R. DAS MAGNOLIAS, LT 07, QD 19, JD PARANÁ 
415.  VANESA DIAS AMARAL R. DOS IPES, N. 15, SETOR INDUSTRIAL 
416.  VANESSA SANTOS SILVA R. JP 22, N. 0, JD PLANALTO 
417.  VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO R. FRANCISCA FEITOZA 404, CIDADE ALTA 
418.  VERONICA BISPO DA SILVA  R. DAS MAGNOLIAS, JD PARANÁ 
419.  VILMA MARQUES GRAEFF R. TRAVEESA CAMPO GRANDE, N. 90, CENTRO 
420.  WANDERLEIA BRUNO R. S. FRANCISCO, N. 1271, CIDADE ALTA 
421.  WANDERLEY SANTANA R. MARIA P. PASSARINHO, N.1855, CIDADE ALTA 
422.  WANSDERSON LISBOA PANTA R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA 
423.  WASCO MIGUEL RODRIGUES DE 

SOUZA 
R. S. FRANCISCO, N 271, CENTRO 

424.  WEDERSON PEREIRA DA SILVA  R. JP 5, QD 40, LT 02, JD PLANALTO II 
425.  SIRLEI VICENTE DE JESUS R. DR. CLAUDINO ALEIXO, Nº 180, CIDADE ALTA 
426.  WELLINGTON DIEGO FERREIRA AS 

SILVA 
R. DOS JASMIN, JD PARANÁ 

427.  ZENIL MARIA VIEIRA LOPES  R. DAS PRIMAVERAS, QD 3, LT 17, JD ARANÁ 
 

Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados nesta cidade de Aripuanã/MT, sendo que 
em seguida foi determinado pela MMª. Juíza a publicação do Edital em meios de comunicação local. 
 
 Eu, Carlos Alexandre Tiemann, Gestor Geral de 1ª Entrância, que o digitei. 
 
 Dada e passada em Aripuanã - MT, 07 de dezembro de 2018. 
DAIANE MARILYN VAZ - Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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